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Anotace 
Cílem této bakalářské práce nazvané Sociální marketing a jeho fungování v českém 

prostředí je představit sociální marketing  a především jeho limitace a názory kritiků 

dominantního teoretického přístupu. Druhá část práce je věnována představení 

společenského problému plýtvání potravinami a relevantnosti tohoto tématu. V této 

kapitole jsou popsány důvody vzniku potravinového odpadu, jeho následky a představen je 

systém řešení na mezinárodní úrovni. Stěžejní část práce si pak klade za cíl zmapovat 

situaci v České republice.  

Velká pozornost je věnována především komunikaci mezi aktéry, kteří se snaží proti 

plýtvání jídlem bojovat a identifikaci rámce ve kterém spolupráce funguje. Na základě 

těchto informací  a rozhovorů se zástupci jednotlivých aktérů je následně ve světle 

nastíněných teorií strategického sociálního marketingu zhodnocena vzájemná komunikace a  

vymezen prostor pro její zlepšení.   

  



 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

The Bachelor Thesis, titled Social marketing and it’s functioning in the Czech Republic, 

firstly aims to introduce social marketing theory and it’s limitations and criticism of the 

dominant paradigm. The second chapter is devoted to the presentation of  food wasting as 

an important social issue, recognizing the main causes, consequences and ways of 

addressing the problem on international level.  The crucial part of thesis focuses on 

mapping out the situation in the Czech Republic and identification of the most important 

institutions dealing with food waste.  The key goal was to discover whether and how are 

these actors cooperating with each other. Based on the provided information and interviews 

with the representatives of relevant stakeholders a communication assessment was done.  
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Úvod 

V posledním desetiletí se dostává tématu plýtvání potravinami značné pozornosti jak 

ve společnosti, tak v akademické sféře.
1
 Řešení  ekonomických, společenských i 

environmentálních dopadů tohoto problému je celosvětově považováno za důležité pro 

efektivní přechod k udržitelnému rozvoji, jehož nutnost dlouhodobě zdůrazňují různé 

mezinárodní organizace.
2
 Cílem této bakalářské práce je představit problematiku plýtvání s 

potravinami na základě dostupné literatury a dokumentů publikovaných mezinárodními i 

neziskovými organizacemi a následně zhodnotit situaci v České republice a nastínit možnost 

strategičtějšího řešení tohoto sociálního problému.  

Příčiny i následky vzniku potravinových odpadů jsou, jako u většiny společenských 

problémů, známé a detailně popsané. Organizace pro výživu a zemědělství, spadající pod OSN 

uvádí, že se každý rok na světě  vyhodí nebo znehodnotí přibližně třetina vyprodukovaných 

potravin. Pokud by se celosvětově podařilo plýtvání jídlem zredukovat alespoň o čtvrtinu, 

vystačilo by to mj. na poskytnutí potravy 870 milionům lidí trpících podvýživou.
3
 

K tomu, aby bylo možné dlouhodobě eliminovat množství potravinového odpadu je 

zapotřebí změny chování spotřebitele, ale také širších strukturálních změn. Zemědělci, 

výrobci, společnosti na výrobu obalů, retailové řetězce a v neposlední řadě i koneční 

spotřebitelé většinou plýtvají potravinami na základě racionálních rozhodnutí, které je k tomu 

vedou. Každý aktér jedná především na základě zvyku a přímo tím ovlivňuje následující 

článek v řetězci a přispívá tak k plýtvání většinou nezávadnými potravinami. 

 V rozvinutých zemích vzniká většina potravinového odpadu v pozdějších fázích 

potravinového řetězce. Podle údajů založených na datech Evropského parlamentu je 53% 

potravinového odpadu vyprodukováno domácnostmi.
4
  

                                                
1
 GALANAKIS, Charis M. Food waste recovery: processing technologies and industrial techniques. San Diego, 

CA, USA: Academic Press is an imprint of Elsevier, 2015. ISBN 978-0-12-800351-0. 
2
 Preventing food waste, a recipe for SDGs. The UN Sustainable development goals fund [online]. Dostupné z: 

http://www.sdgfund.org/preventing-food-waste-recipe-sdgs 
3
 Key facts on food loss and waste you should know!: SAVE FOOD: Global Initiative on Food Loss and Waste 

Reduction. In: Food and Agriculture organization of the United Nations [online]. Dostupné z: 

http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/ 
4
 Plýtvání potravinami v EU aneb proč končí miliony tun jídla v koši (infografika). Evropský parlament [online]. 

Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20170505STO73528/plytvani-

potravinami-v-eu-infografika 
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Kromě podrobných výzkumů motivů chování všech aktérů potravinového řetězce je 

zapotřebí vytvoření dlouhodobě úspěšné komunikační strategie. V první kapitole této 

bakalářské práce bude představena teorie dominantního přístupu k  sociálnímu marketingu, 

která vychází z adaptace modelu 4P, který funguje v komerčním prostředí. Přestože je stále 

hojně využíván, kritika relevantnosti tohoto modelu narůstá.  

 Kritici modelu 4P se zabývají především jeho zjednodušeností a poukazují na 

neschopnost dosáhnout dlouhodobých společenských změn a nemožnost  do něj zahrnout  

nástroje a strategie, které jsou již běžně využívány.
5
 Strategický přístup k sociálnímu 

marketingu mnoho autorů vidí mj. v efektivní spolupráci všech subjektů, které usilují nebo by 

měly usilovat o řešení onoho sociálního problému.
6
 Pravidelné sdílení  relevantních informací 

mezi zainteresovanými stranami a jejich následné vyhodnocování může být důležitým 

faktorem pro správné pochopení problému a následné vytvoření efektivní sociálně 

marketingové kampaně.
7
 

 Poslední část  práce je tedy věnována  boji proti plýtvání jídlem v České republice a 

jsou v ní představeny různé subjekty, které se tématem aktivně zabývají. Na základě veřejně 

dostupných dokumentů a informací o interních procesech je pak vymezen rámec, ve kterém 

spolupráce zainteresovaných stran funguje. Díky rozhovorům, které byly vedeny se zástupci 

těchto aktérů, je v souladu s představenou teorií vymezen prostor pro případné zlepšení. 

Původně bylo hlavním záměrem práce, který lze vidět ve schválené tezi, především 

zhodnotit komunikační strategii organizace Zachraň jídlo. 

 Následně bylo ovšem zjištěno, že v minulosti bylo již téma zpracováno a po konzultacích 

s vedoucím práce jsem došla k závěru, že práce bude přínosnější, pokud se nebude soustředit 

výlučně na komunikaci jediného aktéra. Z tohoto důvodu se rovněž teoretická část více věnuje 

strategickému přístupu k sociálnímu marketingu.   

  

                                                
5
 FRENCH, Jeff a Ross GORDON. Strategic social marketing. London: SAGE Publications, 2015. ISBN 978-

144-6248-621. 
6
 Projektové řízení se dívá na zainteresované strany, jako na strany bez nichž nelze dosáhnout úspěchu projektu, 

a to jak z pohledu trojimperativu (náklady, čas, rozsah), tak i z pohledu splnění dalších očekávání 

zainteresovaných stran (funkčnost výstupů, následné dosahování přínosů atd.) 
7
 PEATTIE, Sue a Ken PEATTIE. Ready to Fly Solo? Reducing Social Marketing’s Dependence on Commercial 

Marketing Theory. Marketing Theory [online]. , 365-385 [cit. 2018-04-19]. Dostupné z: 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/147059310333006 
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1.   Sociální marketing 

1.1. Počátky sociálního marketingu 

 

Myšlenku sociálního marketingu poprvé nadhodil psycholog G. D. Wiebe, když se ve 

svém článku z roku 1951 otevřeně zeptal: „Proč neumíte prodávat stejným způsobem bratrství 

jako mýdlo?“.
8
 Tato věta byla pochopitelnou reakcí na nový životní styl, který po skončení 

druhé světové války měnil tvář západního světa. Konzumerismus a nastupující ekonomický 

liberalismus ještě  stále nabízí mnoho obchodních příležitostí, ale zároveň může být chápán 

jako určitá výzva hodnotovému  systému, který je s demokratickou společností spojen.  

Zájem jedince o směřování společnosti však podle mnohých akademiků pramení ze 

samotné lidské podstaty. Evoluční psycholog Buss nebo historik Jenkins dokonce pokládají 

vzájemnost a spolupráci za klíčový důvod lidského pokroku.
9
 Jak vzájemná závislost, tak 

spolupráce v sobě totiž zahrnují tzv. princip výměny a snahu ovlivnit chování ostatních 

primárně za účelem vlastního prospěchu, ale sekundárně i skupinového. Nejvíce je podle nich 

tento jev patrný u obchodování.
10

 Sociální marketing se pak primárně snaží zjistit, co může 

lidem nabídnout výměnou za změnu jejich chování. Překážkou ovšem je, že výhodnost 

požadovaného chování se může ukázat až za velmi dlouhou dobu nebo vůbec (podobně jako v 

marketingu politickém). Marketéři se tudíž často snaží přicházet s inovativními způsoby, které 

vyzdvihnou výhody okamžité změny chování nebo vyvolají u příjemce nějakou silnou emoční 

reakci.
11

 
 

Podle Ridleyho je součástí lidské přirozenosti touha nejen obchodovat, ale také jednat 

a chovat se  tak, aby bylo dosaženo obecného prospěchu. Právě rozdílné představy o tom, co je 

veřejně prospěšné vedly k zformování malých elitních skupin, které se snažily své myšlenky 

                                                
8
 K čemu slouží sociální marketing?. Media guru [online]. 2012 [cit. 2018-04-19]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2012/09/k-cemu-slouzi-socialni-marketing/ 
9
 BUSS, David M. Evolutionary psychology: the new science of the mind. 4th ed. Boston, c2012. ISBN 978-

0205015627. 
10

 FRENCH, Jeff a Ross GORDON. Strategic social marketing. London: SAGE Publications, 2015. ISBN 978-

144-6248-621. 
11

 FRENCH, Jeff a Ross GORDON. Strategic social marketing. London: SAGE Publications, 2015 s.28. ISBN 

978-144-6248-621. 
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různými způsoby šířit a prosazovat.  Z tohoto důvodu došlo podle zmíněného autora k vzniku 

různě ucelených systémů, jako je právo nebo náboženství. 
12

 

 Princip sociálního marketingu definovali v roce 1971 Philip Kotler a Gerald Zaltman 

v časopisu Journal of Marketing jako „používání zásad a technik marketingu na podporu 

sociálních motivů, myšlení a chování."
13

  Hlavním cílem sociálního marketingu pak není 

prodat službu nebo produkt, jako je tomu u marketingu komerčního, ale docílit u cílové 

skupiny  změny chování.
14

  

Kotler se k tématu sociálního marketingu v průběhu své kariéry samozřejmě několikrát 

vracel a v roce 2002 v knize Social marketing: improving the quality of life  společně s 

Robertem a Lee tuto na tuto myšlenku navazují a dodávají, že pojem sociální marketing 

označuje používání marketingových principů a technik k ovlivnění cílové skupiny tak, aby 

dobrovolně přijala, odmítla, změnila nebo se vzdala určitého chování ve prospěch jedinců, 

skupin nebo celé společnosti.
15

 

  

                                                
12

 RIDLEY, Matt. The rational optimist: how prosperity evolves. New York: Harper Perennial, 2011. ISBN 978-

006-1452-062. 
13

 KOTLER, Philip a Gerald ZALTMAN. Social Marketing: An Approach to Planned Social Change. Journal of 

Marketing[online]. 1971, 5-8 [cit. 2018-04-19]. DOI: 10.2307/1249783. ISBN 10.2307/1249783. Dostupné z: 

https://www.jstor.org/stable/1249783?origin=crossref 
14

 tamtéž 
15

 KOTLER, Philip., Ned. ROBERTO a Nancy LEE. Social marketing: improving the quality of life. 2nd ed. 

Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2002. ISBN 978-076-1924-340. 
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1.2. Definice sociálního marketingu  

O marketingu lze hovořit jako o vědním oboru, s jehož jednotlivými aspekty se musí 

vyrovnávat psychologie (nákupní chování, ovlivňování jedince, podprahová reklama), 

sociologie (je determinován společenskými vztahy, které zároveň vytváří), ale i matematika a 

statistika (marketing jako nástroj optimalizace finančního či ekonomického zisku). 

 Marketing je sám o sobě vždy společenskou (sociální) aktivitou. Sociální marketing je 

ovšem termín velmi specifický. V méně akademickém prostředí bývá termín sociální chápán 

jako “týkající se společnosti, zejména její péče o společensky a ekonomicky slabší vrstvy”,  z 

toho jsou odvozeny spojení jako sociální práce, sociální dávky nebo sociální služby.
16

 V 

akademickém výkladu pojmu sociální marketing, jde o syntézu dvou různých pohledů. 

Nejde jen o zájmy sociálně slabých vrstev (přestože je řada kampaní takto zaměřena), ale také 

o „nastolování celospolečenských problémů k veřejné diskuzi nebo přímo prosazování 

určitého způsobu jejich řešení.“ 
17

  

V odborné literatuře je nicméně stále možné setkat se s jistou terminologickou 

nejasností. Mnohdy dochází ke splývání pojmů sociální marketing, sociálně orientovaný 

marketing, společenská koncepce marketingu a nekomerční marketing.  V praxi se tyto pojmy 

z velké části překrývají, ale každý z nich souvisí s konkrétní oblastí praxe i teorie. V této 

souvislosti je důležité zdůraznit, že sociální marketing je pouze jedním z mnoha nástrojů 

marketingu neziskových organizací a existuje i mimo neziskové prostředí.
18

 

“Sociální marketing znamená využití principů a technik marketingu k ovlivnění členů 

cílového publika tak, aby dobrovolně přijali, odmítli, pozměnili nebo opustili určitě chování ve 

prospěch jednotlivců, skupin nebo společnosti jako celku.”
19

 

  

                                                
16

 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011 s.25, ISBN 978-80-875-0001-9. 
17

 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011 s.42, ISBN 978-80-875-0001-9. 
18

 tamtéž. 
19

 KOTLER, Philip., Ned. ROBERTO a Nancy LEE. Social marketing: improving the quality of life. 2nd ed.   

Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2002 s.5. ISBN 978-076-1924-340. 
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1.2.1. Témata sociálních marketingových kampaní 

Kotler, Roberto a Lee rozlišují čtyři hlavní oblasti, ve kterých bývají sociální 

marketingové kampaně realizovány. Doménou sociálního marketingu může být jakákoli 

plánovaná činnost určená k ovlivňování lidského chování, přičemž motivem je změnit jej ze 

spíše sobeckého na spíše nesobecké.
20

 

 

1) ochrana zdraví: kampaně proti kouření, obezitě, ochrana před nechtěným 

těhotenstvím atd. 

 

2) bezpečnost a prevence zranění: prevence domácího násilí, kampaně proti domácímu 

násilí,  brojící proti držení zbraní atd. 

 

3) ochrana životního prostředí: třídění a recyklace odpadu, kampaně proti znečišťování 

prostředí, plýtvání potravinami atd.  

 

4) společenská angažovanost: kampaně týkající se volební účasti, dobrovolnictví, 

dárcovství krve, fundraisingové kampaně atd. 

 

  

                                                
20

KOTLER, Philip., Ned. ROBERTO a Nancy LEE. Social marketing: improving the quality of life. 2nd ed.   

Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2002 s.4. ISBN 978-076-1924-340. 
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1.4. Sociální marketing a marketingový mix  

O definicích sociálního marketingu byla vydána řada odborných článků a publikací. 

Nicméně se zdá, že naprostá většina teoretiků se ve svých pojetích striktně držela modelu 

marketingového mixu.  Tento “4P model” je osvědčeným nástrojem marketingu komerčního a 

je založen na čtyřech základních  elementech, které vedou k úspěšnému stanovení 

marketingové strategie. 
21

 

 

1. produkt (product) 

2. cena (price) 

3. místo (place) 

4. propagace (promotion) 

 

Produktem v sociálním marketingu by měl být společenský přínos, kterého cílová 

skupina dosáhne změnou svého chování. To je zásadní rozdíl proti marketingu komerčnímu. 

Zatímco v komerčním sektoru je možné marketing vhodně přizpůsobit vymezením cílové 

skupiny a rychle tak dosáhnout cíle, kterým je finanční zisk firmy, v marketingu sociálním je 

cílem zisk společenský. Morální profit ze změny svého chování, tak může konkrétní člověk 

pociťovat až za delší dobu, ale také vůbec nemusí.
22

  

Cenou, kterou “spotřebitel” platí, jsou pak překážky a úsilí, nutné k odstranění 

původního, často navyknutého chování. Tento zvyk pak silnějším lákadlem než podobný 

výrobek konkurence v marketingu komerčním.
23

 Zadavatel sociální marketingové kampaně 

sleduje svůj vlastní profit především v rovině morální.  

 Prostředky potřebné k realizaci nejsou hrazeny výhradně realizátorem kampaně, ale 

jsou často podpořeny státní dotací nebo  získány fundraisingem. Místem se rozumí dostupnost 

produktů a služeb, které podmiňují změnu chování.
24

  

                                                
21

 KOTLER, Philip a Gerald ZALTMAN. Social Marketing: An Approach to Planned Social Change. Journal of 

Marketing[online]. 1971, s.5-8 [cit. 2018-04-19]. DOI: 10.2307/1249783. ISBN 10.2307/1249783. Dostupné z: 

https://www.jstor.org/stable/1249783?origin=crossref 
22

  BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011. ISBN 978-80-875-0001-9. 
23

 LEE, Nancy a Philip. KOTLER. Social marketing: influencing behaviors for good. 4th ed. Thousand Oaks, 

Calif.: SAGE Publications, c2011. ISBN 9781412981491. 
24

 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011. ISBN 978-80-875-0001-9. 
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Propagace označuje komunikaci s cílovou skupinou resp. předání určitého sdělení. 

Cílový subjekt nemusí pociťovat vůbec žádnou potřebu něco měnit. Většinou se musí objevit 

někdo nebo něco (sociální marketingová kampaň), co mu danou potřebu představí 

a odůvodní.
25

 

1.5. Sociální marketing a strategický sociální marketing 

  Weinreich se domnívá, že to, co sociální́ marketing vymezuje od jiných druhů aktivit s 

podobným zaměřením, je systematické́ plánování procesu, který zahrnuje vše od vytčení́ 

marketingových cílů̊, situační́ analýzy, vymezení cílové́ skupiny a 4P až po implementaci a 

následné́ vyhodnocení.
26

  Lee, Kotler, Opel a mnoho dalších autorů definují sociální marketing 

jako proces, který aplikuje tradiční principy a techniky komerčního marketingu k dosažení 

společensky prospěšných cílů, případně si je mírně upravuje. 
27

  Helming a Thaler 

identifikovali tři základní premisy, ze kterých absolutní většina konceptů sociálního 

marketingu vychází. 
28

 

 

1) Základem problémů, které  se sociální marketingové kampaně snaží řešit, je 

“nezdravé”chování jednotlivce.
29

  

 

 2) Toto chování se snadno stává zvykem, který pak udržuje nedostatečná nebo špatná 

informovanost, případně nedostupnost alternativních způsobů chování. 

 

 3) Jednotlivci mohou své chování ovlivnit, případně změnit.  

  

                                                
25

 tamtéž 
26

 WEINREICH. Hands-on social marketing: a step-by-step guide to designing change for good. 2nd ed. Los 

Angeles: SAGE Publications, 2011. ISBN 14-129-5369-3 
27

 CHENG, Hong, Philip. KOTLER a Nancy LEE. Social marketing for public health: global trends and success 

stories. Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett, c2011. ISBN 07-637-5797-7. 
28

 WYMER, Walter. Developing more effective social marketing strategies [online].,2011 s.17 [cit. 2018-04-22]. 

Dostupné z: https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/20426761111104400 
29

 Wymer se primárně zabývá sociálními kampaněmi, které jsou zaměřené na ochranu zdraví. “Nezdravé” 

chování, ale v této práci můžeme chápat i jako neetické/neekologické.  
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Proti tomuto přístupu, se někteří autoři zejména novějších publikací ostře vymezují.
30

 Hovoří 

například o tzv. myopii sociálního marketingu. Ta spočívá v ignorování třetích faktorů, které 

mají na společenský problém vliv a faktické neschopnosti dosáhnout postupu v řešení onoho 

problému. Strategický sociální marketing chápou jako označení pro aktivitu, která má za cíl 

nejen doručit zprávu cílové skupině a dosáhnout změny určitého chování jednotlivců, ale snaží 

se docílit i strukturálních změn např. na politické úrovni.
31

  

Klasický sociální marketing chápe snahu o změny na politické úrovni více jako 

doménu práva. Andreasen doplňuje, že  vzdělávání, sociální marketing i právo se v této oblasti 

vzájemně prolínají a nemusí být nutně v antagonistickém vztahu. Uvádí, že řešení těchto 

problémů pomocí vzdělávacích programů nebo právních regulací není zcela úspěšné ve 

smyslu spolehlivosti. Vzdělávací programy ani právní regulace zkrátka bez použití sociálního 

marketingu nedosahují žádaných výsledků.
32

 

  

                                                
30

 FRENCH, Jeff a Ross GORDON. Strategic social marketing. London: SAGE Publications, 2015. ISBN 978-

144-6248-621. 
31

 tamtéž 
32

 ANDREASEN, Alan R. Ethics in social marketing. Washington, D.C.: Georgetown University Press, c2001. 

ISBN 9780878408207. 
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1.6. Strategický sociální marketing 

Definováním sociálního marketingu v kontextu behaviorální změny a tradičních 

marketingových přístupů sociální marketéři významně limitují své cíle. Nepřímo tak ignorují 

příčiny společenských problémů a nesnaží se o jejich odstranění.
33

 Wymer v tomto směru 

glosuje, že je tento přístup velmi ironický. Zatímco marketing je víceoborová disciplína, která 

přejímá různé ekonomické, psychologické, sociologické (etc.) teorie, ze sociálního marketingu 

se vědci pokusili udělat víceméně unitární disciplínu. Uvádí, že například politickému 

marketingu i marketingu neziskových organizací se povedlo vytvořit vlastní teoretický rámec 

a nejsou omezeny pouze na přejímání komerčních principů. 
34

 

Pokud má sociální marketing skutečně přispět k řešení společenských problémů, musí 

se naopak pokusit o větší integraci poznatků z oblastí jako je politologie, aktivismus a sociální 

hnutí.  Na úrovni konkrétních sociálních marketingových kampaní je pak třeba většího 

zapojení odborníků na příslušný problém pro detailnější pochopení příčiny problému na straně 

marketérů.
35

  

 Jeff French a Ross Gordon vydali v roce 2015 knihu o strategickém sociálním 

marketingu. Naprostá většina publikací, které byly do té doby vydány, podle těchto autorů, 

prezentuje sociální marketing jako: „Přesvědčovací přístup k behaviorální psychologii 

jednotlivce, který je aplikován s cílem společenské změny a ze zásady ignoruje širší 

společenské a kulturní faktory, které dění ve společnosti ovlivňují.“ 
36

 Výjimku, podle nich, 

tvoří pouze Andreasenova kniha Social marketing in 21st century (2006) a kniha Social 

marketing: From tunes to symphonies od autorů Hastingse a Domegana (2014). 

  

                                                
33

 FRENCH, Jeff a Ross GORDON. Strategic social marketing. London: SAGE Publications, 2015. ISBN 978-

144-6248-621. 
34

 WYMER, Walter. Developing more effective social marketing strategies [online]. , 17-31 [cit. 2018-04-22]. 

Dostupné z: https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/20426761111104400 
35

 FRENCH, Jeff a Ross GORDON. Strategic social marketing. London: SAGE Publications, 2015. ISBN 978-

144-6248-621. 
36

 tamtéž 
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1.7. Kritika použití marketingového mixu v sociálním marketingu 

V roce 2011 se uskutečnila Světová konference sociálního marketingu v Dublinu a 

jejím hlavním  tématem byla relevance modelu 4P v sociálním marketingu. Hlavními zastánci 

názoru, že tento koncept je stále jednoduchým a přístupným nástrojem,  který je vhodný  pro 

použití v sociálním marketingu byli Nancy Lee (prezidentka Social Marketing Services Inc.) a 

Mark Blayney Stuart (Chartered Institute of Marketing). Oponenti Clive Blair-Stevens (ředitel 

Strategic Social Marketing) a Sue Nelson (zastupující britskou společnost Kindred) naopak 

namítali, že kvůli technologickému pokroku a  rostoucímu vlivu sociálních sítí, nemá již 

model praktické využití. Všichni zúčastnění odborníci poté o relevanci modelu 4P v sociálním 

marketingu hlasovali a převládl názor pro jeho zachování.
37

 

Za jeden z hlavních nedostatků marketingového mixu považují kritici přehnanou 

orientaci na krátkodobou efektivitu, která je dobře měřitelná díky změnám v prodeji. 

Dlouhodobé dopady jsou pak hodnoceny především vývojem síly značky a jsou předmětem 

brand buildingu, který ovšem v marketingovém mixu není příliš reflektován.
38

 Pravděpodobně 

nejsilnějším argumentem proti 4P modelu, je tedy fakt, že je více orientovaný na zisk 

společnosti (firmy) než zákazníka.
39

 Kritici modelu 4P se zabývají především jeho 

zjednodušeností a poukazují na nemožnost zahrnout nástroje a strategie, které jsou v současné 

praxi hojně využívány.  Autoři namítají, že model nelze plně aplikovat ani v  marketingu 

služeb, jelikož opomíjí důležitost propojení a vztahů mezi všemi zúčastněnými stranami.
40

  

 Toto omezení dokonce přiznal i Philip Kotler a později vedlo k vytvoření dalších, 

alternativních modelů.
41

 Jedním z nich je model  7P, který je rozšířen o roli lidí (tzn. těch, 

                                                
37

 GORDON, Ross. Re-thinking and re-tooling the social marketing mix. Australasian Marketing Journal 

[online]. , 122-126 [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S144135821100084X 
38

 RAFIQ, Mohammed a Pervaiz K. AHMED. Using the 7Ps as a generic marketing mix: an exploratory survey 

of UK and European marketing academics. Marketing Intelligence & Planning [online]. , 4-15. Dostupné z: 

https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/02634509510097793   
39

 CONSTANTINIDES, Efthymios. The Marketing Mix Revisited: Towards the 21st Century Marketing. Journal 

of Marketing Management [online]. 2010 [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1362/026725706776861190 
40

 RAFIQ, Mohammed a Pervaiz K. AHMED. Using the 7Ps as a generic marketing mix: an exploratory survey 

of UK and European marketing academics. Marketing Intelligence & Planning [online]. , 4-15. Dostupné z: 

https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/02634509510097793 
41

 GORDON, Ross. Re-thinking and re-tooling the social marketing mix. Australasian Marketing Journal 

[online]. 2012, 122-126 [cit. 2018-05-06]. Dostupné z: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S144135821100084X 
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kteří hrají určitou roli v procesu poskytování služeb a tím ovlivňují vnímání kupujícího), 

procesů (spojení mezi poskytovatelem a zákazníkem, které může vést k úpravě nabídky) a 

materiálního prostředí (kde a jakým způsobem je služba poskytována, přítomnost brandu). 

Dalším alternativním modelem je zákaznicky orientovaný koncept 4C (customer solution, 

cost, convenience/channel, communication).  Tyto rozšířené či upravené modely sice 

nemohou být přímo aplikovány na sociální marketing, ale více zdůrazňují důležitost 

zákaznicky orientovaného přemýšlení a vztahů na trhu, které hrají v sociálních kampaních 

významnou roli.
42

  Velmi komplexní model  pro sociální marketing, který zahrnuje všechny 

možné vlivy představil ve svém článku  Re-thinking and re-tooling the social marketing mix  

Ross Gordon.  

Gordon ve většině částí svého modelu sociální marketingové komunikace reflektuje 

roli různých zainteresovaných stran. Uvědomuje si, že každý z těchto aktérů může příspět 

svým dílem mj. také tím, že cílového spotřebitele zaujme jiným způsobem. Odhaluje 

například, jak vliv a míra zapojení různých partnerů a rozsah, v jakém jsou jejich zájmy 

prosazovány, mohou mít dopad na účinnost intervence (kampaně). Vzhledem k obtížím, s 

nimiž se mohou setkat zainteresované strany při snaze o společenskou změnu, jsou podle něj 

tyto názory klíčové. 
43

 

  

                                                
42

 tamtéž 
43

 tamtéž 
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Okolnosti 
Společenské a strukturální 

prostředí, ovlivněné politickou 

agendou, sociálními normami, 

médii a dalšími externími 

enviromentálními faktory 

 
 

Organizace a kompetence 
 Struktura vztahů mezi stakeholdery 

usilujícími o stejnou změnu. 

 Dlouhodobé a krátkodobé cíle 

 Konkurence a alternativy ke změně 

chování 

 Politická agenda      

   
    

Cena 

 Cena za změnu chování 

(finanční, společenská, 

příležitostní atd.)  
 Cena  předchozího, 

navyknutého chování 

Spotřebitel 
 Orientace na spotřebitele 

 Příslušnost ke komunitě 

 Vytvoření společných hodnot 

 Počáteční výzkum  

 Zhodnocení 

Proces 
 Teorie a návrh 

 Zhodnocení vztahů 

 Orientace na spotřebitele 

 Dlouhodobý strategický plán 

 Zapojení stakeholderů a komunity 

Kanály/Strategie 
 7P 

 Public relations a 

média 

 Advocacy marketing 

Graf 1: Gordonův model pro sociální marketing  

Zdroj: Gordon, 2012, Re-thinking and re-tooling the social marketing mix 
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1.7.1. Iniciativa Big Society 

Jedním z praktických příkladů je vznik iniciativy Big Society v roce 2010, jejíž tváří se 

stal nově zvolený premiér David Cameron. Cílem této iniciativy bylo “vytvářet, rozvíjet a 

prezentovat nové nápady, které lidem pomohou společně konat veřejné dobro”.  Stanoveny 

byly následující priority: 
44

  

 

1. Přenést více pravomocí na komunity  

2. Podporovat občany v angažovanosti v místních komunitách 

3. Decentralizace moci směrem ke komunálním vládám 

4. Podpora spolupráce s nevládními organizacemi 

5. Transparentnost a zveřejňování vládních dat a výzkumů 

 

Navzdory značné politické podpoře a publicitě v souvislosti se zahájením byla 

iniciativa kritizována za to, že se jí nepodařilo dostát svým slibům a spíše znesnadnila práci 

nevládním organizacím, na které byl v jejím důsledku vyvíjen větší tlak. Kromě toho také 

čelila kritice kvůli přerozdělování přidělených finančních prostředků.
45

  

Od roku 2013 se David Cameron již veřejně o Big Society nevyjadřoval. Navzdory ochotě  

vlády v programu pokračovat, se počet dobrovolníků a členů Big Society stále snižoval.
46

 

Rozpad sítě Big Society nastal v roce 2014 a společně s ním příšla i kritika vztahu 

organizace a úřadujícího premiéra. Závěrečný audit zveřejněný think tankem Civil Exchange 

poukázal na škrty v charitativních grantech a informoval, že role nevládních organizací jako 

vykonavatelů vládní politiky klesala v důsledku upřednostňování sektoru soukromého.
47

  

  

                                                
44

 What is the network?. Big society network [online]. 2012 [cit. 2018-04-22]. Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20110207205534/http://thebigsociety.co.uk/what-is-big-society/what-is-the-network/  
45

 David Cameron launches Tories' 'big society' plan. BBC News [online]. 2010 [cit. 2018-04-22]. Dostupné z: 

http://www.bbc.com/news/uk-10680062  
46

 BUTLER, Patrick. Why the ‘big society’ is now just a hashtag for coalition hypocrisy. The Guardian [online]. 

2015 [cit. 2018-04-22]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/society/2015/jan/20/the-big-society-civil-

exchange-audit-shows-coalition-contempt-and-hypocrisy 
47

 Whose society?: The Final Big Society Audit. Civil Exchange [online]. 2015 [cit. 2018-04-22]. Dostupné 

z:http://www.civilexchange.org.uk/wp-content/uploads/2015/01/Whose-Society_The-Final-Big-Society-

Audit_final.pdf 

http://www.bbc.com/news/uk-10680062
https://www.theguardian.com/society/2015/jan/20/the-big-society-civil-exchange-audit-shows-coalition-contempt-and-hypocrisy
https://www.theguardian.com/society/2015/jan/20/the-big-society-civil-exchange-audit-shows-coalition-contempt-and-hypocrisy
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1.8. Možné konflikty  mezi různými aktéry  

Před samotným řešením sociálních problémů je nejprve zapotřebí jasné pochopení 

překážek, kterým program může čelit a vyjasnění rolí všech zainteresovaných stran. 

V případě, že rámec fungování a komunikace není správně nastaven vznikají vážné problémy 

(jako v případě Big Society). Konflikty zpravidla nastávají v důsledku rozdílných zájmů 

různých zainteresovaných stran a vzájemného nepochopení.  V následující tabulce jsou 

uvedeny základní možné  překážky a návrhy jejich řešení, které byly zformulovány ve článku 

Sally Dibb.
48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
48

 DIBB, Sally. Up, up and away: social marketing breaks free. Journal of Marketing Management [online]. 

2014, 12-27 [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0267257X.2014.943264 
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Tabulka 1: Výzvy zapojeným stakeholderům 

 

Možné výzvy zapojeným stakeholderům Návrh řešení 

Různé zájmy a agendy mohou přivést 

partnery do konfliktu, zejména v situacích, 

kdy musí být vyvážené sociální a obchodní 

výsledky. 

Výzkum rozdílných potřeb a zájmů 

zainteresovaných stran a vyjasnění cílů 

každého z nich na začátku intervence.  

 

Vytvoření projektového týmu, kde budou 

zastoupeni všichni partneři. 

Nerovnováha zdrojů (lidských i finančních) 

a moci mezi zúčastněnými stranami.  

 

 

Zhodnocení zdrojů a schopností všech  

partnerů, jasné definování odpovědnosti a 

kompetencí každé strany 

 

Nastavení pravidelného harmonogramu 

setkání projektových týmů, které může 

možné problémy včas řešit.  

 

Nedorozumění nebo napjaté vnější vztahy 

jednoho partnerů mohou poškodit celý 

projekt.  

 

Zajištění reportů a pravidelné komunikace 

na denní bázi např. prostřednictvím emailů, 

telefonátů. 

Rozdílné informace a konceptualizace 

mohou vést k odlišnému pochopení 

sociálního problému a mohou způsobit 

konflikty mezi partnery. 

Partneři potřebují uznat, že sdílení 

odborných znalostí různých zúčastněných 

stran je hlavní silou těchto projektů. Je třeba 

dohodnout způsoby práce, které respektují 

tyto rozmanité specifické dovednosti a 

schopnosti, tak abych jejich přínos pro 

projekt nebyl podceněn. 

 

Zdroj: Sally Dibb, 2014, Up, up and away: social marketing breaks free   
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1.9. Strategický sociální marketing a jeho význam ve fungování státu 

 

Sociální marketing je dlouhodobě chápán jako jedna z podmnožin, nebo dokonce 

synonymum marketingu nekomerčního a je velmi často spojován s aktivitami neziskových 

organizací. Dnešní doba je svědkem neustále se zvyšujícího významu organizací neziskového 

sektoru jako společenského a ekonomického fenoménu. Role neziskových organizací je 

pochopitelně jiná, než role komerčních subjektů nebo orgánů veřejné správy. Rozdílná je jak 

právní a organizační základna, tak princip ekonomického fungování.
49

 Stále ale můžeme najít 

důležitá spojení. Neziskový sektor je nazýván sektorem třetím a svou funkcí doplňuje aktivity 

státu, které státní aparát není schopný plynule zajišťovat.
50

 

 Sociální marketing v podání neziskových organizací tudíž lze za normálních okolností 

možné považovat za pomocníka (demokratického pozn. aut.) státu, jelikož jeho primárním 

úkolem je přimět cílovou skupinu chovat se v souladu s  morálními zásadami, na kterých je 

systém vystavěn a které  zaručují společenskou stabilitu a samotnou existenci státu. 

Drucker ve své knize Řízení neziskových organizací dokonce píše: „… stát by se mohl nebo 

měl vzdát působení v sociální sféře a role neziskových organizací by měla doplňovat vládní 

programy a dodávat jim na rozmanitosti.“ 
51

  

 Strategický sociální marketing je v tomto kontextu možné chápat jako nástroj, který se 

pokouší vytvořit plán společného postupu různých subjektů. Ať už se jedná o nekomerční 

sféru, komerční oblast či vládní instituce, v zájmu řady organizací stojí propagace určité 

sociální myšlenky, která představuje přínos pro celou společnost.
52

  Jistých sociálních změn 

lze docílit pouhým vzděláváním a osvětou cílové skupiny, ale jiné sociální problémy jsou 

založené na mnohem komplexnějším chování lidí a jejich emocích, vyžadují jiný přístup a 

především spolupráci komerčního, nekomerčního i státního sektoru. 
53

 

  

                                                
49

 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011. ISBN 978-80-875-0001-9. 
50

 tamtéž 
51

 DRUCKER, Peter Ferdinand. Řízení neziskových organizací: praxe a principy. Praha: Management Press, 

1994 s.87. ISBN 80-856-0338-1. 
52

 FRENCH, Jeff a Ross GORDON. Strategic social marketing. London: SAGE Publications, 2015. ISBN 978-

144-6248-621. 
53

 WEINREICH, Nedra Kline. Hands-on social marketing : A Step-by-step Guide to Designing Change for Good. 

Vyd. 2 . Los Angeles: SAGE Publications, 2011. ISBN 9781412953696. 
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1.9.1. Michael Sandel a myšlenka nového občanství  

 

Nástup konzumních společností je spojen s řadou nově vzniklých, nebo rychle se 

prohlubujících problémů jako je např. globální oteplování, stárnutí populace nebo velké 

sociální nerovnosti. Na druhou stranu byl v mnoha oblastech zaznamenán velký posun, který 

se týká především celkové vzdělanosti a ochrany zdraví. 
54

  

Obrovskou příležitostí je neustálý technologický pokrok spojený s neomezeným 

přístupem k informacím a změnou chování člověka. Občané demokratických států, západního 

typu, nejsou jen stále připojeni k internetu, ale také otevřeni novým příležitostem a mají větší 

tendenci zapojovat se do veřejného dění.  Americký politický filozof Michael Sandel dokonce 

hovoří o novém druhu občanství. Podle něj se vztah mezi vládou a občany rapidně proměňuje 

vstříc větší participaci občanů a jejich podílení se na  řešení  společenských problémů. 

 Zastává názor, že veřejný diskurz se proměnil a  lidé na sebe již nepohlíží jako na pouhé 

konzumenty politiky.
55

  Vysvětluje to tím, že vzdělanější a dobře zajištění občané mají vyšší 

očekávání v otázkách kvality a působení veřejných institucí. Tito “noví občané” chtějí být 

informováni, konzultováni a podněcováni k dobrému chování.
56

   

Sandel se zabývá  především vztahem trhu a politiky. Ideální vláda by se kromě 

regulace trhu  neměla vyhýbat řešení morálních, mnohdy filozofických otázek. V posledních 

desetiletích se podle něj vycházelo z myšlenky, že úlohou vlády je napravovat chyby trhu.  

Převládlo obecné přesvědčení, že volný trh je nejefektivnějším mechanismem zajišťujícím 

blaho spotřebitelů a vláda by měla zakročovat především v případech, že do cenového systému 

něco nezapadá (např. kdyby nebyla stanovena cena vody a vzduchu, neexistovaly by regulace 

proti znečišťování).
57

 

 

  

                                                
54

 Sustainable Development Goals to kick in with start of new year. UN News [online]. 2015 [cit. 2018-05-06]. 

Dostupné z: https://news.un.org/en/story/2015/12/519172-sustainable-development-goals-kick-start-new-year 
55

 Michael Sandel: A New Citizenship: 2009. BBC Radio: Reith lectures [online]. [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: 

https://www.bbc.co.uk/programmes/b00kt7rg 
56

 Reith Lectures 2009: A New Citizenship - Morality in politics. OpenLearn: Reith lectures [online]. 2009 [cit. 

2018-05-01]. Dostupné z: http://www.open.edu/openlearn/body-mind/ou-on-the-bbc-reith-lectures-2009-new-
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 Reith Lectures 2009: A New Citizenship - Markets and morals. OpenLearn: Reith lectures [online]. 2009 [cit. 

2018-05-01]. Dostupné z: http://www.open.edu/openlearn/whats-on/ou-on-the-bbc-reith-lectures-2009-new-
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Nahlížení na vládu jako na instituci, která výhradně opravuje chyby trhu je podle Sandela 

nedostačující. Úkolem vládnutí je nejen maximalizace blaha zákazníka, ale především 

distribuce spravedlnosti, posilování demokratických institucí a kultivace veřejné debaty. Nové 

občanství vyžaduje vládnutí, které bude oslabovat spokojenost občanů s rolí konzumenta a 

naopak posilovat nutkání zapojit se a využít občanských práv. 
58

 

2. Problematika plýtvání s potravinami 

2.1. Vymezení základních pojmů 

 

Před detailnějším rozebráním příčin plýtvání potravinami je nutné vymezit základní 

pojmy. V současné době neexistuje obecně platná definice potravinového odpadu. Parfitt jej 

chápe jako část potravinových ztrát, která je spjatá se zacházením maloobchodů a chováním 

spotřebitele.
59

 Termínem potravinové́ ztráty jsou pak označovány veškeré ztráty na produkci 

určené k lidské spotřebě, a to i v případě, že z potravinového řetězce vystoupí a jsou použity 

pro jiný účel (například pro výrobu biopaliva nebo jako krmivo pro hospodářská zvířata). Na 

druhou stranu definice Evropského projektu Fusions termíny příliš neodlišuje a definuje 

potravinový odpad následovně: 

 

„Potravinový odpad jsou všechny potraviny a jejich nepoživatelné části vyloučené z 

potravinového řetězce, aby byly využity či odstraněny (zkompostované, zaorané či nesklizené 

obiloviny, anaerobně rozložené, zpracované na bioenergii, využité k získání energie 

spalováním, odstraněné spalováním za vysoké teploty bez využití na energii, odstraněné do 

kanalizace, na skládku nebo uložené do moře).“ 
60

 

  

                                                
58
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2.2. Příčiny a hlavní aktéři sociálního problému plýtvání s potravinami 

Organizace pro výživu a zemědělství (FAO), spadající pod OSN uvádí, že se každý rok 

na světě vyhodí nebo znehodnotí přibližně třetina vyprodukovaných potravin.
61

 Podle jejích 

informací z roku 2011 připadá na jednoho obyvatele industrializované země 95 - 115 kg 

vyhozeného jídla, v porovnání s 6 - 11 kg na obyvatele v zemích rozvojových. V rozvojových 

zemích dochází k potravinovým ztrátám nejvíce ve fázi zemědělské prvovýroby (nepřízeň 

klimatických podmínek, slabá ochrana plodin proti škůdcům atd.) a následně nevhodným 

skladováním. Oproti tomu v ekonomicky rozvinutých zemích dochází k největším ztrátám 

potravin v dalších etapách na konci potravinového řetězce – při zpracování potravinářských 

surovin ve výrobě, následně při distribuci ale zejména při jejich spotřebě.
62

  

Příčinou tohoto jevu je ve středně vyspělých a vyspělých zemích především chování 

koncového spotřebitele. Neuvážené nakupování nadměrného množství produktů, záměna 

významů “spotřebujte do” a “minimální trvanlivost do” v očích zákazníka nebo pouze 

neschopnost zboží spotřebovat.
63

 Domnělé potřebě zákazníka  je pak přizpůsobena řada 

vnitřních pravidel a regulací na straně retailových řetězců.
64

 

Například v Evropské unii je tak ročně vyhozeno asi 89 milionů tun potravin.
65

  

Neméně důležitým faktorem je samozřejmě politické nastavení v konkrétní zemi. zákony o 

kvalitě a bezpečnosti potravin mohou být implementovány tak, že vyřadí z prodeje jídlo, které 

je stále vhodné ke spotřebě.  

Vláda se také může rozhodnout posílit určitý sektor poskytováním dotací. Zemědělské 

dotace  mohou tedy nechtěně přispět k nadměrné produkci plodin, které  následně nestihnou 

být včas spotřebovány. 
66
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 tamtéž 
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2.3. Následky plýtvání potravinami 

 

V průmyslově vyspělých zemích se ročně znehodnotí jídlo v hodnotě cca 680 miliard 

USD, v zemích rozvojových přibližně za 310 miliard dolarů.
67

 Další finanční prostředky je 

pak nutné vynaložit na likvidaci vyřazeného jídla. Plýtvání potravinami neznamená jen 

plýtvání  ekonomickými prostředky, ale také zdroji (voda, paliva, doprava) a pracovní silou, 

které byly vynaloženy na jejich produkci. 

Významným tématem jsou dopady takového zacházení s jídlem na životní prostředí. 

Výroba potravin patří mezi odvětví s nejvyšším množstvím vypouštěných emisí CO2 na světě. 

Zemědělskému sektoru je přisuzováno až 14 % z vypuštěných emisí na světě a při započítání 

nepřímých následků jako je odlesňování množství stoupá až k 30 %.
68

 Nejen zvýšené emise 

skleníkových plynů, ale i chemikálie, hnojiva a pesticidy využívané při pěstování zatěžují 

životní prostředí ve výsledku úplně zbytečně. Narušení biodiverzity, zadržování vody nebo 

postup pouští pak často  komplikuje život lidem, kteří žijí v místě produkce. Vysoká spotřeba 

pohonných hmot při přepravě nebo tvorba metanu při hnití jídla, to vše má potvrzené dopady 

na globální oteplování. Zároveň v průběhu celého procesu dochází k spotřebě obrovského 

množství vody nejen při zavlažování.
69

 

Globální rozměr problému pak jen podtrhuje fakt, že 12% světové populace trpí 

podvýživou, zatímco téměř miliarda obyvatelstva vyspělých zemí má problémy s obezitou 

nebo nadváhou.
70

  

 Celkovým snížením naší poptávky po množství jídla je ale možné v měřítku globální 

ekonomiky ušetřit finanční zdroje, které by při ideálních podmínkách,  byly schopné snížit 

                                                
67

 SAVE FOOD: Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction: Key facts on food loss and waste you 

should know!. FAO [online]. [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: http://www.fao.org/save-

food/resources/keyfindings/en/ 
68

 Kolik se plýtvá. Zachraň jídlo [online]. [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: http://zachranjidlo.cz/kolik-se-plytva/ 
69

 SAVE FOOD: Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction: Key facts on food loss and waste you 

should know!. FAO [online]. [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: http://www.fao.org/save-

food/resources/keyfindings/en/ 
70

 Overweight and obesity - BMI statistics. Eurostat [online]. 2014 [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Overweight_and_obesity_-_BMI_statistics 

 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Overweight_and_obesity_-_BMI_statistics


 

 

 

 

 

 

22 
 

hladovění na absolutní minimum.
71

 FAO odhaduje, že 30 - 40 % potravin se vyhodí nebo 

znehodnotí ještě předtím, než se dostanou na trh, to je výrazným problémem pro rozvojové 

země. Redukce množství jídla dostupného na trhu totiž často vede k zvyšování cen, které v 

těchto zemích nejsou lidé schopni zaplatit.
72

  

2.4.  Boj proti plýtvání jídlem  

  Z dostupných informací vyplývá, že omezování množství potravinového odpadu je 

třeba realizovat ve všech etapách potravinového řetězce.  Jednotlivé segmenty, ve kterých 

k plýtvání dochází jsou znázorněny v grafu č.    2. Efektivní boj proti plýtvání jídlem pak 

povede k ekonomickým úsporám a pozitivnímu vlivu na životní prostředí. Pro dosažení 

takových úspor ve velkém měřítku je třeba implementace změn ve všech článcích 

potravinového řetězce a vyvíjení tlaku, tak aby všechny zapojené subjekty revidovaly své 

zvyky.  

V pozadí všech problémů je totiž mj. nedostatečný tok informací mezi jednotlivými aktéry, 

který vede k plýtvání potravinami.
73
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Graf 2: Schéma plýtvání potravinami  

 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle MŽP 2014, Program pro předcházení vzniku odpadů ČR 
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2.4.1. Organizace spojených národů 

 

Hlavní institucí, která se zabývá plýtváním potravin na globální úrovni  je, již zmíněná, 

Organizace pro výživu a zemědělství (FAO, Food and Agriculture Organization). Primárním 

cílem této agentury, působící pod hlavičkou OSN, je zajištění dostatku potravin a pitné vody 

obyvatelstvu rozvojových zemí. FAO sdružuje 194 členských států a je hlavním zdrojem 

informací a vědeckých studií v této oblasti.
74

   

Téma minimalizace potravinových ztrát a odpadů je zakotveno v Cílech udržitelného 

rozvoje.
75

 Jeho součástí je udržitelná produkce potravin na jedné straně a udržitelná strava a 

spotřeba na straně druhé. Řešení a strategie se pak zaměřují na systémové zlepšování účinnosti 

a udržitelnosti potravinových řetězců, jelikož příčiny ztrát v jedné části řetězce mají často 

původ v části jiné.
76

  

Na začátku roku 2011 byl na veletrhu  Interpack (veletrh pro obalový a zpracovatelský 

průmysl) představen program SAVE FOOD, sestavený  FAO ve spolupráci s Messe 

Düsseldorf. Tento program slouží k nastolování agendy na politické ekonomické úrovni a to 

především skrz bilaterální a multilaterální dohody.
77

 Spolupráce probíhá mj. s finančními 

institucemi i soukromými partnery (firmy zaměřené na balení potravin etc.). 

Veškeré aktivity programu SAVE FOOD jsou shrnuty ve čtyřech základních pilířích. 
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Pilíře programu SAVE FOOD: 
78

  

 

1) Spolupráce a koordinace celosvětových iniciativ týkajících se ztrát 

potravin a snižování odpadu:  

zahrnuje především sdílení různých metodik, strategií a výsledků aktuálních 

výzkumů 

 

2) Zvyšování povědomí o příčinách a následcích plýtvání s potravinami: 

mediální kampaně, pravidelné  Save Food kongresy  v různých zemích etc. 

 

3) Nastavování politik, strategií a programů: 

 

 průběžné analýzy socioekonomických dopadů plýtvání potravinami, terénní 

výzkumy na národní i  regionální úrovni (Evropská unie, Severní Amerika a 

Austrálie, Japonsko a Jižní Korea, Východní Evropa a Střední Asie, Severní 

Afrika a Blízký východ, Subsaharská Afrika, Jihovýchodní Asie a Pacifik, 

Latinská Amerika a Karibik),  

 

4) Podpora investičních programů a projektů, realizovaných soukromým i 

veřejným sektorem 
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2.4.2. Evropská unie 

V Evropské unii je každoročně zbytečně vyhozeno více než 100 milionů tun potravin v 

hodnotě 143 miliard eur (odhad z roku 2014). Průměrně tedy vychází 173 kilogramů na 

jednoho Evropana ročně.
79

 Pokud by se situace nezměnila, očekává se nárůst potravinového 

odpadu na zhruba 126 milionů tun v roce 2020.
80

  V EU dochází k vzniku potravinových 

odpadů nejvíce ve fázi výroby (39 %) a spotřeby na úrovni domácností (42 %). 

Potravinový odpad zařazený do výroby tvoří především nezpracovatelné části potravin, ale 

také zdeformované, rozbité potraviny a nadbytečně vyrobené potraviny. Příčiny vzniku tak 

velkého množství potravinového odpadu na úrovni domácností byly identifikovány 

následující:
81

 

 

1) nadměrné nakupování potravin  

2) špatné skladování potravin 

3) nepochopení doby použitelnosti a minimální trvanlivosti potravin  

4) odstraňování částí potravin (slupky z jablek, kůrky z chleba)  

5) příprava nadměrného množství jídla a vyhazování zbytků místo jejich 

zpracování 

 

Evropský parlament schválil v květnu 2017 usnesení, ve kterém Evropskou komisi 

vyzývá, aby přijala opatření ke snížení množství zbytečně vyhozených potravin do roku 2030 

až o polovinu. Omezit plýtvání by europoslanci chtěli například pomocí daňových úlev při 

darování potravin, ale i osvětou spotřebitelů v oblasti označování potravin. 

                                                
79

 Estimates of European food waste levels: Reducing foodwaste through social innovation. EU FUSIONS 

[online]. 2016 [cit. 2018-05-02]. Dostupné z: 

http://www.eufusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20lev

els.pdf 
80

Stanovení kritérií pro realizaci míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů OPŽP 2014 – 2020. 

Ministerstvo životního prostředí [online]. 2015 [cit. 2018-05-02]. Dostupné z: 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/projekty_po8_opzp_2007_2013/$FILE/OODP-Stanoveni_kriterii-

20160810.pdf 
81

 Stop food waste. European Comission: Food [online]. 2016 [cit. 2018-05-02]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/stop_en 



 

 

 

 

 

 

27 
 

Tento cíl odráží také záměry stanovené v tzv. odpadovém balíčku, který byl Parlamentem 

přijat v březnu 2017.
82

  

Podle usnesení by k výraznému snížení plýtvání potravinami přispěly kampaně na 

evropské a národní úrovni zvyšující informovanost veřejnosti jak zabránit plýtvání 

potravinami. Členské státy by měly zavést vzdělávací programy ve školách o tom, jak 

potraviny skladovat, vařit a jak likvidovat odpad. Za tímto účelem by si členské státy měly 

vyměňovat osvědčené postupy.
83

 

 V současné době existují na úrovni EU dva dokumenty týkající se předcházení vzniku 

odpadů – Guidelines on the preparation of food waste prevention programmes (EK) a 

Prevention of food waste in restaurants, hotels, canteens (Norden).    

EU je také od roku 2016 garantem projektu Savingfood, jež se jeví jako evropská adaptace 

programu OSN. Jeho hlavním cílem je “vytvořit sociální hnutí bojující proti plýtvání 

potravinami  a to tak, že zapojí všechny relevantní aktéry.” 
84

  

V květnu 2017 se Evropský parlament začal více zabývat návrhem chorvatské poslankyně 

Biljany Borzan, která navrhla dvě další opatření pro snížení plýtvání  potravin:
85

 

 

1) Usnadnit darování potravin: Komise by měla navrhnout změnu směrnice o DPH, aby 

jednoznačně umožňovala osvobodit potravinové dary od povinností odvádět daně. 

 

2) Zvyšovat informovanost spotřebitelů o významu označení „spotřebujte do“ a 

„minimální trvanlivost do“ na štítcích potravin. Potraviny totiž mnohdy ještě mohou 

být konzumovány po datu minimální trvanlivosti. 
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 V roce 2016 byly publikovány  výsledky hodnocení, provedeného Evropským účetním 

dvorem. Studie se snažila odpovědět na otázku, zdali EU bojem proti potravinovému odpadu 

přispívá k efektivnějšímu využívání zdrojů. Výsledná zpráva ukazuje, že tomu tak v současné 

době není, ale přináší několik zajímavých doporučení.
86

 Naprostá většina doporučovaných 

vylepšení nevyžaduje  žádné nové iniciativy ani větší finanční vklady. Omezená efektivnost 

programů je především  důsledkem špatného propojení stávajících politik, rozporů v unijní 

legislativě a vyžaduje  lepší koordinaci a jasné určení snížení potravinového odpadu jako 

politického cíle.
87

  

Různé zdroje prezentují statistiky plýtvání jídlem a následně sestavují žebříčky států 

podle množství promarněných potravin. Taková srovnání jsou kvůli rozdílným podmínkám při 

sběru dat velmi zavádějící, ale do jisté míry výpovědní hodnotu mají. V  žebříčcích deseti 

nejvíce plýtvajících států, je zpravidla minimálně pět členů Evropské unie. Dlouhodobě 

zaujímá přední příčky Velká Británie, některé servery ji dokonce za rok 2017 udělily první 

místo.
88

  Kampaň, kterou již v roce 2007 spustila organizace Waste and Recources Action 

Programm (WRAP), je navzdory tomu patrně jedním  nejefektivnějších počinů v této oblasti.  

Sociální marketingové kampani Love Food Hate Waste se v průběhu pěti let podařilo snížit 

množství zbytečného potravinového odpadu o 21 %.
89

  Z tohoto důvodu jsem se jí  rozhodla 

věnovat v následující části.  
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2.4.3. Velká Británie: Love Food Hate Waste kampaň 

Kolem sedmi milionů tun potravinového odpadu bylo v roce 2010 vyprodukováno v 

britských domácnostech, z toho byly čtyři miliony tun stále poživatelné jídlo. V období mezi 

roky 2007 a 2010 přesto objem klesl a to o jeden milion tun (21 %) v porovnání s  

předcházejícím obdobím.
90

 Pokles je spojován s programem, který v roce 2005 spustila 

organizace WRAP, která je hlavním orgánem odpovědným za realizaci rozhodnutí vlády 

Velké Británie v oblasti odpadů a plýtvání zdrojů.  

Před vznikem i v průběhu programu vznikal hluboký kvalitativní výzkum, rozsáhlé 

kvantitativní studie a následně průběžné  testování. Kvalitativní výzkum detailně zkoumal 

chování související s plýtváním potravin. Základní hypotézou bylo, že jde o komplexní 

problém, který lze řešit změnou chování spotřebitelů nebo změnou na straně obchodníka. 

Kromě různých impulsů, které ovlivňují chování člena domácnosti, byly tedy zkoumány také 

faktory, které jsou mimo kontrolu jednotlivců (změny v balení a cenách potravin, expirační 

doba atd.). 
91

 

Výzkum potvrdil, že síla zvyku má v případě plýtvání jídla  u všech respondentů 

rozhodující vliv. Způsoby jak jednotlivce motivovat ke změně chování se výrazně liší. 

Kvalitativní i kvantitativní část výzkumu ovšem potvrdily, že hodnota plýtvaných peněz je 

nejsilnějším motivačním faktorem. Bylo zjištěno, že lidé starší 65ti let neplýtvají jídlem skoro 

vůbec. Motivace seniorů nevycházela ze zájmu o životní prostředí, nýbrž z větší úcty k 

penězům (ovšem ne jejich nedostatku), pokory a životních zkušeností (válka, výchova atd.). 

U velké části respondentů byla přítomna nějaká podoba “viny” v okamžiku, kdy si uvědomili, 

že jídlem plýtvají. Povědomí o negativním vlivu plýtvání potravinami na životní prostředí  

bylo nicméně extrémně nízké. Rovněž také neplatí, že by se lidé, kteří se chovají  “udržitelně” 
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o téma životního prostředí zajímali více než ostatní. To bylo extrémně důležité zjištění.
92

 

Kampaň Love Food Hate Waste, která byla následně vytvořena se tedy primárně snažila 

vysvětlit jak jídlo zpracovávat, ne enviromentální důvody proč jím neplýtvat. 

Důvodem úspěšnosti celé kampaně ale není jen skvělé pochopení cílové skupiny na 

základě výzkumů a výborné kreativní zpracování, ale z velké části také příznivost politického 

prostředí. Extrémně důležitá byla podpora všech regionálních vlád (Anglie, Skotska, Walesu a 

Severního Irska) a také více než 300 místních zastupitelstev, která se do kampaně LFHW 

zapojila a v obcích pořádala různá informační setkání, workshopy atp.
93

  

 Vláda Velké Británie dále vyhradila část rozpočtu na vznik tzv. Courtauldského 

závazku, který má nejen obrovský vliv na redukci potravinového odpadu vznikajícího ve 

výrobě, ale i na plýtvání v domácnostech. Jedná se o dobrovolnou dohodu s výrobci a 

retailovými řetězci, kdy signatáři souhlasí s přijetím strategického plánu na efektivnější 

zacházení se zdroji. Courthauldský závazek byl představen v roce 2005 a je nyní ve své třetí 

fázi. Výsledkem prvních dvou fází je zatím prevence vzniku asi tří milionů tun odpadu 

především díky změnám v balení a označování produktů.
94

 Dohodu podepsalo celkem 52 

retailových řetězců, které pokrývají více než 90 % britského trhu.
95

 

Podle údajů  WRAP a EU má redukce potravinového odpadu přímý vliv na ekonomický růst, 

což může být jednou z hlavních motivací supermarketů tyto dohody uzavírat.
96
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Kromě toho velká část prodejců v reakci na zapojení se do kampaně LFHW přišla s 

dalšími vlastními kampaněmi, které cílily přímo na jejich zákazníky. WRAP samozřejmě tyto 

aktivity podporoval a sloužil především jako odborný poradní orgán, shromažďující  podklady 

a materiály, na základě kterých byly poté výstupy vytvořeny.
97

 

WRAP se od roku 2011 soustředil na spolupráci s agenturou Local Partnership, která 

se specializuje na adaptace veřejných programů na komunální úrovni. Jde o instituci spojující 

britské Ministerstvo financí  s komunálními a regionálními politiky.  Specialisté, které tato 

agentura poskytla, byli pověřeni realizací kampaně LFHW na komunální úrovni. Specialisté 

po dobu několika měsíců organizovali školení a tréninky pro cca 30 místních občanů, kteří 

byli následně pověřeni stejnou činností v regionu. 
98
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3. Plýtvání jídlem v České republice 

 

Ročně se v České republice podle údajů Evropské Komise znehodnotí 830 tisíc tun 

potravin, což představuje cca 80 kg na osobu a 6,4 % celkové spotřeby.
99

 

Odhaduje se, že průměrný Čech za život vyhodí více než 5300 kg jídla. Největší množství 

potravinového odpadu vzniká již ve výrobě a domácnostech (viz graf 3).
100

 

Všechna gastronomická zařízení a obchody pak dohromady vytváří 26 % celkového 

potravinového odpadu.
101

 Je ovšem třeba znovu připomenout úzké propojení všech sektorů, 

plýtvání ve fázi výroby tudíž může být do značné míry determinováno měnící se poptávkou na 

straně  retailových řetězců a gastronomických zařízení.  

Výrobci potravin se neustále snaží využívat zemědělské zdroje a nacházet využití pro 

vedlejší produkty, a to nejen jako potraviny, ale také jako krmiva, hnojiva, kosmetiku, maziva, 

léčiva, bio-plasty a biopaliva.
102

 Opatření, která v této oblasti v současné době existují, 

popisuje analýza Potravinářské komory České republiky z roku 2012 s názvem Aktivity 

potravinářského průmyslu v oblasti nakládání s odpady a balení potravin a nápojů. Ta se 

detailněji zabývá nejrůznějšími možnostmi využití potravinového odpadu, jeho  recyklací i 

pak samotným odstraňováním.   

Množství produkovaného potravinového odpadu, je samozřejmě kromě síly zvyku a 

pohodlností spotřebitele ovlivněno různými zákonnými opatřeními. Potraviny uváděné do 

oběhu musí být podle platných zákonů Evropské unie bezpečné a zdravotně nezávadné, 

rovněž nesmí spotřebitele uvádět v omyl (např. chybné informace o složení, označování…). 

Potraviny s označením “data použitelnosti” jsou považovány za nebezpečné v okamžiku 

překročení tohoto data a je zakázané je dále uvádět do oběhu. Potraviny s označením “data 

minimální trvanlivosti” naopak Zákon o potravinách na trh uvádět umožňuje, za předpokladu, 
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že jsou bezpečné.
103

 Od ledna 2018 je rovněž v ČR platná novela Zákona o potravinách, která 

řetězcům ukládá povinnost, aby potraviny, které nejsou zcela v souladu s potravinovým 

právem, ale jsou bezpečné, nebo jim hrozí nespotřebování (tj. vyhození či likvidace) darovaly.  

Jedná se např. o potraviny s deformovaným obalem nebo špatně označené. Stejný zákon 

rovněž umožňuje charitativním a humanitárním organizacím bezplatně  tyto potraviny 

distribuovat. 
104

 

 

Graf 3: Množství potravinového odpadu vyprodukovaného ročně v České republice  

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle MŽP 2017, Průvodce předcházením vzniku odpadů z potravin v 

soukromém sektoru pohostinství a stravování  
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3.1. Závěry výzkumů plýtvání potravinami v České republice 

 

V České republice nejsou k dispozici přesná data, která by monitorovala tok odpadů z 

potravin a přesně jej kvantifikovala a kvalifikovala. Nejčastěji  u nás ale jistě končí v 

popelnicích pečivo, ovoce, zelenina a mléčné výrobky.
105

  

V současné chvíli probíhají výzkumy  povědomí o tématu na straně spotřebitelů jednou 

ročně a jsou podle Zachraň jídlo a Ministerstva životního prostředí dostatečné.
106

 
107

 

Chybí ovšem primární data z jednotlivých domácností, ze kterých by bylo možné vycházet, 

ukazuje se totiž, že výsledky průzkumů veřejného mínění jsou do značné míry zkreslené, 

jelikož respondenti neodpovídají podle skutečnosti.  

Motivem plýtvání je pak u Čechů ve většině případů prošlá expirace. Spotřebitelé si ji 

totiž uvědomí až ve chvíli, kdy konzumaci zboží zvažují. Druhým nejsilnějším faktorem bývá 

nesprávné plánování, kdy dochází tomu, že lidé potraviny uloží do lednice a následně je 

nezkonzumují.
108

    

Rozsáhlý výzkum veřejného mínění uskutečnila agentura Ipsos v roce 2014 pro 

konferenci Food Waste. Stejný výzkum se opakoval i další rok a ukázal, že přestože proběhla 

řada různých kampaní, domácnosti své chování moc nezměnily. Plýtvání potravinami by 

podle respondentů tohoto výzkumu měli v první řadě řešit především lidé v domácnostech.
109

 

V roce 2014 uvedlo   40 % populace, že vyhazuje jídlo alespoň několikrát do měsíce. A stejný 

počet, tedy 4 lidé z 10, uvedl tuto odpověď i v září 2015. V aktuálním průzkumu přiznalo 7 % 

populace, že jídlo vyhazuje i několikrát týdně.
110
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Více než dvě pětiny dotázaných v červnu 2017 považuje plýtvání potravinami za velký 

celospolečenský problém.
111

 Z  dat předešlého výzkumu agentury Ipsos (2015)  pak vyplývá, 

že nejzávažnější problém, který se jídla týká, představuje pro Čechy kvalita potravin, plýtvání 

se umístilo až na druhém místě.
112

 Plýtvání statisticky častěji považují za společenský problém 

ženy, což je pravděpodobně ovlivněno jejich rolí v domácnosti. Naléhavost problému je také 

vnímána silněji se zvyšujícím se věkem a klesá s rostoucím příjmem.
113

  

40 – 45 % dotázaných pak vidí problém konkrétně v etické rovině, protože si uvědomují, že 

existují lidé, kteří nemají  dostatek prostředků k vlastní obživě.
114

 V průzkumu, který byl 

realizován v roce 2015, 60 % respondentů uvedlo, že vyhazují méně než před dvěma roky.
115

 

V současné chvíli ale většina příslušníků mladší generace (18 - 29 let) uvedla opak. 

Několik průzkumů potvrzuje, že nejvíce plýtvají právě mladí lidé z větších měst.
116

 

Klíčovými argumenty proti vyhazování potravin jsou především ty, které přináší 

benefity přímo lidem osobně. Nejsilnější motivací jsou ušetřené peníze (za důležité nebo 

velmi důležité označilo 77 % lidí) a čas strávený nakupováním a přípravou (za důležité nebo 

velmi důležité označilo 59 % respondentů). Na opačném pólu jsou  pak pocity nutnosti 

společenské zodpovědnosti a spoluodpovědnosti za produkci odpadu.
117

 

Je možné pozorovat některé společné znaky jako v případě výsledků výzkumu, který se 

uskutečňoval ve Velké Británii,  respondenti v obou případech  jako nejsilnější  motivaci 

uvedli plýtvání penězi a nejméně důležitou roli pro ně hrály dopady na životní prostředí.  Z 

výzkumu CVVM pro Českou republiku také stejně jako z britského výzkumu  vyplynulo,  že  
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starší lidé si uvědomují hodnotu potravin mnohem více, protože mladší ročníky nemají s 

nedostatkem životní zkušenosti.
118

   

Zajímavým zjištěním je, že spotřebitelům vyhazování jídla, které je doma připravené a 

ne kupované, činí ve většině případů  mnohem větší problém.
119

 V rámci kampaní, které se 

tématem potravinových ztrát a potravinového odpadu zabývají, lidé nejčastěji zmiňovali 

Národní potravinovou sbírku, tu znalo 29% dotázaných. Většina české veřejnosti chápe 

označení „Spotřebujte do…“ správně,  význam minimální trvanlivosti je méně jasný a více jak 

polovina (58 %) mu přisuzuje stejný význam jako datu „Spotřebujte do…“. Podle výsledků 

výzkumu by 83% obyvatel uvítalo více informací o tom jak správně potraviny uchovávat, 

zdrojem těchto informací by měli být přímo výrobci či dovozci potravin.
120

 

3.2. Subjekty řešící problém s plýtváním potravinami v ČR 

Oblast plýtvání potravinami  je v České republice především v dikci Ministerstva 

životního prostředí a  Ministerstva zemědělství. Pravidelně jsou  vypisována grantová řízení 

na podporu nevládních  organizací a v rámci tohoto programu jsou pak podporovány i projekty 

související s omezováním plýtvání potravinami.  

3.2.1.  Ministerstvo životního prostředí 

V prosinci 2014 byl vládou schválen Program předcházení vzniku odpadů ČR (PPVO), 

který MŽP vytvořilo na základě Směrnice Evropského parlamentu. Program je tudíž plně 

zahrnut v novém Plánu odpadového hospodářství pro období 2015 – 2024.  Pravděpodobně 

díky diskutovanosti tématu na evropské úrovni byl tentokrát problematice odpadů z potravin v 

PPVO věnován větší prostor.  
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V rámci tohoto programu byla provedena analýza efektivity současných preventivních 

opatření, ze které vzešlo, že stávající preventivní opatření zaměřené na výrobce potravin, jsou 

v současné chvíli dostatečná.
121

 

Na druhou stranu analýza poukázala na řadu problémů, kterým čelí fungování 

potravinových bank (tzn. charitativních organizací, které distribuují jídlo od dárců k lidem, 

jimž hrozí hlad). Prvním problémem,  který byl v PPVO jmenován, bylo zdaňování 

darovaných potravin, které je již vyřešeno novelou Zákona o potravinách.
122

  

MŽP také upozorňovalo na nízké povědomí veřejnosti o existenci a činnosti 

potravinových bank.  “Opatření pro zvyšování povědomí je proto v budoucnu nutno zaměřit na 

všechny úrovně (politická sféra, podnikatelská sféra, občan a podobně)”.
123

  Poté co ovšem 

vešla v platnost zmíněná novela zákona ukládající obchodním řetězcům povinnost potraviny 

darovat, naráží potravinové banky na nedostatek finančních i prostorových kapacit, které s 

uskladňováním zboží souvisejí.
124

 Spuštění kampaně, informující o existenci sítě 

potravinových bank,  tedy v současné chvíli  není optimálním řešením, jelikož je třeba v první 

řadě vyřešit tyto nedostatky. 

MŽP  rovněž vytvořilo řadu výukových podkladů pro školy, které jsou volně dostupné 

na internetu.
125

 Jde o množství pracovních listů,  které jsou uzpůsobené věku různým 

věkovým skupinám žáků. Byla také vytvořena Metodika pro začlenění problematiky 

předcházení vzniku odpadů do výuky, která si klade za cíl pomoci učitelům v informování o 

tomto problému.  O konkrétní implementaci a zařazení materiálů do výuky se pak postaralo 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. S cílem informovat širší veřejnost byl také 

vytvořen leták, který je umístěn na internetu a v omezeném množství distribuován na 
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konferencích.
126

 Na webových stránkách MŽP je také možné stáhnout Průvodce předcházení 

vzniku odpadů, které slouží jako přehledné návody jak aplikovat změny na různých 

úrovních.
127

 

3.2.2. Ministerstvo zemědělství  

 

 Ministerstvo zemědělství se zaměřuje především na systémovou podporu distribuce 

potravin potřebným v ČR, kterou zabezpečují již zmíněné potravinové banky. Potravinové 

banky zdarma shromažďují potraviny, skladují je a následně je rozdělují humanitárním nebo 

charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem. 

Od roku 2016 je na MZe každoročně vypisován samostatný dotační titul na podporu činnosti 

potravinových bank (alokace 30 milionů korun).
128

 Mezi odběratele patří především 

poskytovatelé sociálních služeb, ale po dohodě mohou odebírat i kluby nebo jiné pomáhající 

organizace. Snaha je především pomoci lidem v akutní nouzi, ale u rozdělování svou roli hraje 

i velikost a možnosti odběratelské organizace.
129

 MZe rovněž zveřejnilo seznam organizací, 

kterým mohou obchody přímo darovat vyřazené potraviny.
130

  

3.2.3 Národní potravinová sbírka 

 

 Jak bylo již zmíněno výše, Národní potravinová sbírka je v České republice 

nejznámější kampaní, která se tématem potravinových ztrát a potravinového odpadu 

zabývá.
131

 Národní potravinová sbírka (NPS) se v České republice koná  již od roku 2012 a to 

vždy v listopadu a trvá 12 hodin. Zákazníci během této akce mohou potraviny nakoupit (často 

za zvýhodněné ceny) a následně ve vybraných obchodech darovat lidem v nouzi. Kromě toho 

se do NPS již tradičně zapojuje řada výrobců. Národní potravinovou sbírku organizuje 
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platforma Byznys pro společnost ve spolupráci s Českou federací potravinových bank, 

NADĚJÍ, Armádou spásy a Charitou Česká republika. Na realizaci sbírky se podílí také řada 

neziskových organizací a více než 4000 dobrovolníků. 
132

 

Nad poslední sbírkou, v listopadu 2017,  převzal také záštitu tehdejší  ministr 

zemědělství Marian Jurečka. Přestože se jedná o jednorázovou událost, jejíž primárním 

účelem není upozornit na problém plýtvání potravinami, rozhodla jsem se tento příklad uvést 

zejména proto, že skvěle ilustruje funkčnost strategického sociálního marketingu  z hlediska 

zapojení mnoha aktérů.  Do 5. ročníku se v roce 2017 zapojilo 750 prodejen z řetězců Tesco, 

Globus, Penny Market, Kaufland, Albert, Lidl, BILLA, Makro, DM drogerie a ROSSMANN a 

vybralo se 926 000 porcí jídla. Poslední sbírka byla také ve všech ohledech rekordní. Zapojilo 

se o 90 prodejen více, vybralo se víc o 58 tun trvanlivých potravin (loni 312 tun) a o 36,9 tun 

drogistického zboží více (loni 4,6 tun).
133

 

3.2.4. Skutečně zdravá škola 

 

 Ve školách se každý rok vyhodí asi 48 000 tun jídla, za které rodiče žáků zaplatí 

průměrně 2,5 miliardy korun.
134

 Iniciativa Skutečně zdravá škola (SZŠ) je komplexní program 

kvalitního školního stravování a vzdělávání o jídle fungující od roku 2013. V současné chvíli 

je do něj zapojeno 325 mateřských, základních a středních škol v České republice.
135

 

Cílem tohoto programu je pomoci dětem v rozvoji dovedností a návyků, které mají dětem 

pomoci porozumět vztahu mezi jídlem, které jí a světem, ve kterém žijí.  Školy pomáhají 

dětem také získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí.  Zapojené 

vzdělávací instituce usilují o získání  různě hodnocených certifikátů (bronzový, stříbrný, zlatý) 

plněním  různých kritérií. V průběhu celého procesu  jsou jim také k dispozici různé návody  a 
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materiály, které vysvětlují jak změny ve školách aplikovat.
136

 Kritéria se ovšem netýkají pouze 

míry osvěty a vzdělávání, ale reflektují také témata jako angažovanost a kultura stravování, 

kvalita podávaného jídla a místo jeho původu nebo zapojení místního společenství a 

spolupráce. Školy disponující zlatým certifikátem by tak měly mj. splňovat kritérium toho, že 

jsou “centry dobré a zdravé kultury stravování ve svém okolí a aktivně zapojují rodiče i 

veřejnost do aktivit v oblasti zdravého stravování, pěstování a vaření”.
137

 K tomu se zatím ze 

všech zapojených škol přiblížily pouze  4, které získaly certifikát stříbrný.
138

  

Programu Skutečně zdravá škola dali svoji záštitu ministři zemědělství a životního 

prostředí ČR, zatím ovšem projekt nezískal žádný grant.  Přestože SZŠ v současnosti nemá v 

podstatě žádné negativní ohlasy, ne vždy se projekt setkával s pochopením ze strany státních 

institucí. V září 2014 přišel ředitelům  zapojených škol z MŠMT dopis, který je vyzýval, 

aby služeb Skutečně zdravé školy nevyužívali, protože nemá kvalifikované koordinátory. 

Po medializaci situace své stanovisko MŠMT  v květnu 2016 odvolalo, ale některé z aktivit 

SZŠ považuje nadále za příliš alternativní. To se týká například školních obědů. Kuchařky se 

zatím musí řídit tzv. spotřebním košem, tedy normami, kolik jakých živin děti mají dostat. 

Podle Skutečně zdravé školy jsou používané normy už zastaralé a je potřeba je 

modernizovat.
139
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3.2.5. Zachraň jídlo 

 

Aktivita spolku Zachraň jídlo byla zahájena v roce 2013, kdy se iniciativa dostala do 

povědomí veřejnosti organizací akce nazvané “Hostina pro tisíc”. Na akci byly připraveny 

pokrmy z 450 kg potravin, které by jinak byly vyhozeny. O rok později byl spolek zapsán do 

evidence nestátních neziskových organizací a stal se rovněž součástí  celoevropského 

programu EU FUSIONS i celosvětového SAVE FOOD.
140

 Zapojení do mezinárodních 

organizací a úspěšná marketingová komunikace napomohly k tomu, že byl spolek schopný 

pokračovat ve svých aktivitách a mohl se dále ucházet o granty vypisované MŽP.  

Nejnovějším úspěšným projektem se stalo Paběrkování, na který získává spolek dotace 

již pravidelně. Jde o organizované sbírání plodin, které by kvůli estetickým normám jinak 

zůstaly na poli či v sadu a nepronikly by na trh. V  roce 2015 podařilo nasbírat skoro osm tun 

jídla, které následně putovalo do potravinových bank a jiných zařízení, které ho mohou 

distribuovat potřebným. Paběrkování se díky velkému zájmu médií stalo zároveň mocným 

nástrojem osvěty.
141

  

 Zachraň jídlo pravidelně informuje o problematice plýtvání jídlem a jeho zástupci jsou 

také ve velké míře zváni na různé mezinárodní konference a happeningy týkající se této 

problematiky.
142

 Zároveň byli jeho zástupci částečně zapojeni do tvorby Programu 

předcházení vzniku odpadů.
143

 V této chvíli má spolek již v ČR etablovanou pozici a snaží se 

mj. spolupracovat se soukromými firmami, kterým nabízí konzultace a workshopy pro 

zaměstnance, ale i cateringy, připravené z “nevyhovujících” potravin.  

  Za pozornost stojí také kampaň, která měla za cíl,  nejen rozšířit povědomí o problému, 

ale také následně upozornit supermarkety na existující poptávku po potravinách, které 

nesplňují estetická kritéria.  Myšlenka kampaně a výzva k podpisu byly šířeny zejména na 

sociálních sítích pomocí videa a vizuálů označených hashtagem #jsempripraven.
144
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Po spuštění kampaně začaly některé supermarkety v České republice skutečně nevzhledné 

potraviny prodávat, za tímto rozhodnutím ale s největší pravděpodobností stála řada dalších 

faktorů. 

 Na podzim 2017 byla pak spuštěna kampaň, jejímž ústředním znakem bylo používání 

hashtagu #vylizto, který vyzýval k dojedení celé naservírované porce. Kampaň se odehrávala 

především na instagramu a jejím cílem bylo vzbudit větší úctu k jídlu u mladých lidí a omezit 

tak jeho plýtváním, dělo se tak díky zapojení relevantních influencerů (Anie Songe, Weef, A 

Cup of Style, Pedro).
145

 

3.2.6.  Supermarkety 

 

Obchodní řetězce mají často silnou pozici, co se týče vyjednávání objemu zboží se 

zemědělci, ceny zboží, ale také estetických standardů.
146

  Nepochybně nejdůležitější vliv mají 

ale v tom, že jsou schopné do jisté míry korigovat poptávku zákazníků. Vnitřní předpisy 

nastavené v supermarketech často vychází ze studií, které potvrzují, že spotřebitelé mohou mít 

tendenci odmítat nákup zboží v případě nestandardních tvarů zeleniny a ovoce. Změna v 

preferencích zákazníka ale může nastat v případě, že je na problematiku předem upozorněn. 

Zákazník je pak při výběru zboží schopen situaci vyhodnotit, uvědomit si, že přispívá ke 

globálnímu problému a upřednostnit méně vzhledné zboží. 
147

   

Na českém trhu působí celá řada obchodních řetězců. Mezi nejziskovější patří 

Kaufland Česká republika, Ahold (Albert), Tesco Stores ČR, Lidl Česká republika a Penny 

Market.
148

 Jak již bylo zmíněno, řetězce mají podle nové úpravy zákona povinnost darovat 

bezpečné potraviny, které by jinak zlikvidovaly.  K prodeji „křivé” zeleniny a ovoce z vlastní 

iniciativy se ale zatím odhodlaly pouze společnosti Penny Market (kampaň Konec plýtvání) a 
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Tesco (kampaň Perfectly Imperfect) a online prodejce Rohlik.cz. Další řetězce se k tomuto 

rozhodnutí staví skepticky, přestože by se z jejich pohledu mohlo jednat o zajímavou CSR 

aktivitu. “Největší rozpor spočívá ve vnímání preferencí spotřebitele. I když se společnosti 

Tesco i Penny Market setkaly s pozitivním přijetím prodeje „křivých” potravin, čtyři 

společnosti ze sedmi si myslí, že by zákazník o takové zboží zájem neměl.” 
149

 

Tesco také od minulého roku pravidelně zveřejňuje data o množství vyhazovaných 

potravin ve střední Evropě. To je důležitým signálem pro další řetězce, ale také pro státní 

správu.
150

 IKEA např. zveřejnila informaci, že do roku 2020 sníží množství vyhozených 

potravin v jejich restauracích na polovinu a provedla šetření v rámci své provozovny.
151
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4. Spolupráce aktérů v oblasti plýtvání potravinami v 

České republice 

 

Tato část práce shrnuje poznatky, které byly uvedeny ve třetí kapitole, a detailněji se 

zabývá analýzou vztahů mezi vybranými aktéry, pro jejíž vypracování byly podklady z velké 

části získány na základě rozhovorů s jejich zástupci. Hlavní hypotézou, kterou se budu snažit 

potvrdit nebo vyvrátit je, že boj proti plýtvání potravinami v ČR je málo efektivní, kvůli 

neexistenci nebo nedostatečné spolupráci jednotlivých aktérů. 

Na dotazy odpovídali Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., vedoucí oddělení koncepcí a 

technologií a zástupce ředitele odboru odpadů Ministertva životního prostředí, 

Ing. Irena Zelinková, radová Ministerstva zemědělství a Mgr. Adam Podhola, zakladatel 

spolku Zachraň jídlo.   

Otázky byly vytvořeny tak, aby doplnily a upřesnily informace, které se podařilo získat 

z veřejně dostupných dokumentů nebo interních materiálů, které se mnou laskavě sdílel Ing. 

Bc. Jan Maršák, Ph.D. Zjištění jsou pak konfrontována s klíčovými myšlenkami článku Sally 

Dibb, který popisuje možné důvody vzniku konfliktů mezi zainteresovanými aktéry a který  

byl výše představen v teoretické části práce.  

 4.1. Spolupráce v rámci  Evropské unie 

 

Česká republika je členským státem Evropské unie a proto je zavázána řídit se jejími 

směrnicemi. Směrnice je legislativním aktem, který stanovuje cíle, ke kterému má členský stát 

směřovat, aniž by přímo nařizovala jakými prostředky cíle dosáhnout. Poskytují tedy 

členským státům prostor pro to, aby přijala daná pravidla podle svého právního řádu.
152

 

Prevenční přístupy v oblasti odpadového hospodářství nejsou ničím zásadně novým a 

jsou již dlouhodobě začleňovány do unijních strategických dokumentů. Klíčovým se ovšem 

stalo vydání směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES v listopadu 2008 o 
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mezioborové učebnice. ISBN 978-807-4004-889. 

 



 

 

 

 

 

 

45 
 

odpadech, která uložila členským státům povinnost vytvořit národní Programy pro 

předcházení vzniku odpadů (dále jen Program) do konce roku 2013.
153 154

 

Právě tato směrnice byla hlavním důvodem vzniku detailního Programu i v České republice a 

byla nejdůležitějším impulsem pro to, aby se tématem více zabývalo MŽP i MZe.
155

 

Neméně důležitým je pak závazek Evropské komise ke snížení potravinového odpadu na 

polovinu do konce roku 2030, jež byl podle Zelinkové nejdůležitější:
156

 

 

“MZe se zabývá touto problematikou v návaznosti na závazek Evropské komise ke 

snížení potravinového odpadu v EU do konce roku 2030 na polovinu, jde zde o 

celospolečenskou problematiku, jak o etické důvody, tak i o ušetření ekonomických a 

přírodních zdrojů…” 

 

Mezi Evropskou unií a oběma ministerstvy probíhá výměna informací především na 

zasedáních Expertní skupiny pro potravinový odpad v Bruselu a též Platformy pro potravinové 

ztráty a potravinový odpad, které se rovněž mají možnost účastnit i jiné organizace a 

iniciativy.
157

 V roce 2014, kdy ještě běžel program EU FUSIONS, se jeho konference účastnili 

také zástupci Zachraň jídlo.
158

 

Z provedených rozhovorů a informací veřejně dostupných na internetu vyplývá, že 

Zachraň jídlo se mnohem aktivněji  zapojuje do aktivit pořádaných EU nebo jednotlivými 

zahraničními partnery. Iniciativa byla zastoupena na konferenci v Berlíně (2017) nebo na 

konferenci Evropské komise v Miláně (2016). V roce 2015 byli také přítomni na  konferenci 

No food to waste v Haagu, organizované nizozemskou vládou.
159

 Konkrétně Nizozemsko činí 

v prevenci plýtvání potravinami již delší dobu velké pokroky, množství potravinového odpadu 
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produkovaného domácnostmi kleslo od roku 2010 o celých 15 %. Velkou zásluhu na tom má 

skutečnost, že se podařilo přimět retailové řetězce a výrobce, aby se samy pokoušely změnit 

chování svých spotřebitelů.
160

 
161

 Rekordní počet nejrůznějších podniků a organizací a státních 

institucí se podařilo zapojit do tamní kampaně United against food waste, která odstartovala v 

březnu 2018 a od té doby zaštiťuje snahy a aktivity aktérů napříč celým řetězcem. Ambicí  této 

kampaně, která je štědře financovaná státním sektorem, je učinit Nizozemí prvním evropským 

státem, které do roku 2030  zredukuje svůj potravinový odpad na polovinu a splní tak cíl 

stanovený OSN.
162

 

 Nedávno se na Zachraň jídlo, podle jejího zakladatele Adama Podholy, obrátilo také 

místní zastoupení OSN připravující kampaň cílenou na mladé lidi. Spolek tak s OSN sdílel 

materiály ohledně mediální strategie a hodnocení efektivity kampaně  #vylizto. Tyto 

informace následně pomohly týmu OSN jejich kampaň přizpůsobit a lépe zacílit.
163

 Ve velmi 

úzkém kontaktu je Zachraň jídlo s Velkou Británií, která je, jak z výše uvedených informací 

vyplývá, dalším státem pyšnícím se efektivní sociální kampaní v tomto směru. Konkrétně se 

jedná o britskou organizaci Feedback Global. Komunikace a sdílení interních materiálů a 

výzkumů probíhá pravidelně (Feedback Global také ocitoval závěrečnou zprávu projektu Jsem 

připraven).
164

 Podhola pak podle vlastních slov také na osobní rovině sdílí studie se zástupci 

dalších vybraných aktérů  a aktivně sleduje důležité zdroje (WRAP, FAO, EC). 
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4.2. Spolupráce státních institucí v ČR 

Na základě dílčí části Programu pro předcházení vzniku odpadů zpracovalo MŽP 

Metodiku pro začlenění problematiky předcházení vzniku odpadů do výuky pro jednotlivé 

stupně škol a mimoškolní výchovu  (dále jen Metodika) a na MZe byla založena Pracovní 

skupina. Míra  účinnosti těchto dvou nových počinů ovšem není prokazatelná.
165

 

Pracovní skupina na MZe vznikla v roce 2014 a schází se dvakrát ročně. Ve skupině 

jsou kromě MZe a MŽP zástupci Ministerstva financí a Ministerstva  práce a sociálních věcí, 

Potravinářské komory ČR, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, zástupci charit 

potravinových bank, Zachraň jídlo, Českého červeného kříže, Svazu obchodu a cestovního 

ruchu a organizace Byznys pro společnost.
166

  Zelinková z MZe uvedla, že z obecného 

pohledu považuje Pracovní skupinu za efektivní, dílčí problematika se pak údajně řeší v užších 

skupinách, jejichž existenci se mi ovšem nepodařilo prokázat. Uvedla také, že hlavním cílem 

této skupiny je informovanost a provázanost všech aktérů v této oblasti.  Ve skupině se 

obvykle řeší aktuální témata, kterými v minulosti byly např. daň z darovaných potravin, dotace 

pro příslušné organizace,  připravenost obchodních řetězců na darování potravin či spolupráce 

všech aktérů.
167

 

V případě Metodiky se, podle zástupce MŽP, nejedná o program, ale pouze o 

dokument, který má školám pomoci s uchopením tohoto tématu.
168

 Podle Maršáka tudíž není 

nutný výzkum její efektivity. Metodika je školám volně dostupná na internetu a úkolem 

informovat školy o této možnosti bylo pověřeno MŠMT. MŽP do budoucna neplánuje 

detailnější výzkumy, které by mapovaly, jak žáci a studenti toto téma reflektují. Zelinková se 

domnívá, že v oblasti vzdělávání a osvěty by bylo vhodné více zapojit Ministerstvo práce a 

sociálních věcí.
169

  

Zástupci obou ministerstev se shodli, že mezi institucemi státní správy jsou pravidelně 

sdíleny především informace o jejich hospodaření v této oblasti. Stejná situace panuje i v 
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oblasti kompetence zaměstnanců. Na MŽP i MZe se oblastí potravinového  odpadu v rámci 

své agendy zabývá více zaměstnanců, nikdo se však nevěnuje výlučně tomuto tématu. 

MZe úzce spolupracuje s Českou federací potravinových bank, jinak je komunikace omezena 

na minimum.
170

 

Maršák  dále uvedl, že není schopen posoudit míru sdílení materiálů ze strany 

nevládních organizací, což může  naznačovat fakt, že není vysoká. MZe i MŽP však poměrně 

často zaštiťují akce, které nevládní organizace pořádají. Adam Podhola poznamenává, že by 

byla žádoucí větší proaktivnost státu. Stát by měl zmapovat aktuální situaci a pomoci 

vybudovat platformu pro důležité aktéry potravinového řetězce.
171

 Řešením by mohla být mj. 

větší angažovanost na komunální úrovni.  
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4.3. Výzvy aktérům zapojených do řešení v ČR 

 

V této části jsou na příkladu boje proti plýtvání potravinami v České republice zhodnoceny 

výzvy aktérům zapojených do řešení společenského problému, které ve svém článku 

zformulovala britská autorka Sally Dibb.
172

 

 

Různé zájmy a agendy mohou přivést partnery do konfliktu, zejména v situacích, kdy musí být 

vyvážené sociální a obchodní výsledky.  

 

Na základě zpracovaných informací je možné konstatovat, že v současné chvíli nejsou 

známé žádné významné konfliktní body plynoucí z rozdílných zájmů, které by mohly ohrozit 

společný postup. V minulosti byla zaznamenána pře mezi iniciativou Skutečně zdravá škola a 

MŠMT, ale později se od svého stanoviska MŠMT distancovalo a nové vedení sdělilo, že 

nerozumí motivům, které vedlo k bojkotu iniciativy.
173

 Motivace k řešení tématu jsou u 

státních institucí více spojené s legislativními závazky a povinnostmi, které plynou ze členství 

v Evropské unii, ale ty nejsou v žádném rozporu s agendou nestátních aktérů.
174

 
175

 

 

Nerovnováha zdrojů (lidských i finančních) a moci mezi zúčastněnými stranami.  

 

Přestože aktéři zapojení v boji proti plýtváním jídlem v ČR nejsou a ani nemohou 

přispívat k řešení problému stejným způsobem za rovných podmínek, zástupce MŽP se 

domnívá, že nerovnováha takových zdrojů patrná není. Zástupkyně MZe konstatovala, že tato 

problematika ještě není plně rozpracována a bude se teprve řešit v budoucnosti.
176

 

V rámci dynamiky vztahů mezi jednotlivými aktéry je patrné, že supermarkety si drží 

dominantní postavení. Podhola upřesnil, že je to zřejmé z pozice zemědělců, výrobců i státní 
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správy.
177

 Supermarkety disponují také většími prostředky pro realizaci aktivit spjatých s touto 

problematikou, a proto by bylo užitečné lépe nastavit systém spolupráce s nimi. Úspěšnost této 

strategie se osvědčila také v zahraničí (viz dříve představená britská kampaň Love Food Hate 

Waste). Ze zkušenosti představitelů iniciativy Zachraň jídlo vyplývá, že znalosti problematiky 

jsou u státních zaměstnanců na nízké úrovni a nejsou zasazeny do širšího kontextu.
178

 To 

může být způsobeno tím, že na ministerstvech je téma potravinového odpadu pouze jedním z 

mnoha bodů agendy, kterou se zaměstnanci musí zabývat.
179

 
180

 Tento fakt ovšem nemusí být 

nutně negativní a představuje hlavně příležitost pro Zachraň jídlo, které může při správném 

postupu přimět stát “více naslouchat”.  

 

Další dva body, ze kterých mohou plynout nesrovnalosti již počítají s existencí nějaké širší 

platformy, v rámci které spolupráce funguje (pozn.aut.). 

 

Rozdílné informace a konceptualizace mohou vést k odlišnému pochopení sociálního 

problému a způsobit tak konflikty mezi partnery. 

Řešením je, podle Dibb, vzájemné uznání na straně jednotlivých aktérů, sdílení 

odborných znalostí a dohodnutí způsobů práce odrážející rozdílné schopnosti a možnosti 

jednotlivých aktérů.
181

 

V současné chvíli je v České republice patrný mírný posun tímto směrem, který 

představuje především pracovní skupina fungující na MZe. Dlouhodobý plán zaštiťující 

všechny aktéry zatím neexistuje, a tak není možné nic takového posuzovat. V rámci svého 

programu se o to pokouší pouze Národní síť Zdravých měst, která funguje již od roku 1994 a 

programově hlásí k principům udržitelného rozvoje.  Posláním asociace je mj. zapojovat 

veřejnost do rozhodovacích procesů. 
182

 Kontaktovaní místní koordinátoři bohužel nepotvrdili, 

že by problém plýtvání potravinami aktivně řešili. 
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 Druhou otázkou, kterou by bylo možné zodpovědět pouze v případě, že by platforma 

pro kooperaci existovala, je, zdali nedorozumění nebo napjaté vnější vztahy jednoho z aktérů 

poškozují funkčnost celého projektu.  V rozhovorech, které byly vedeny, nikdo z respondentů 

nezaznamenal, že by zatím proměny vztahu jiných aktérů s veřejností měly jakýkoli dopad na 

jejich činnost. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo kriticky zhodnotit fungování sociálního marketingu 

v českém prostředí. V teoretické části práce byl představen strategický přístup k sociálnímu 

marketingu, který část autorů považuje za jediný efektivní způsob jak dosáhnout společenské 

změny. Z práce vyplývá, že bojovat proti vzniku potravinového odpadu je nutné ve všech 

etapách potravinového řetězce. Překvapivým zjištěním je, že snaha o změnu je patrná u všech 

klíčových aktérů. Odlišná je ovšem její míra. Tato bakalářská práce ji posuzuje na základě 

uvedených zdrojů a rozhovorů s jejich zástupci.  

Pokrok byl zaznamenán především na straně supermarketů, z nichž mnohé nedávno 

začaly investovat do spouštění vlastních kampaní, které mají zákazníky informovat o 

nezávadnosti nevzhledných potravin. Motivací jim je pravděpodobně především vznikající 

konkurenční výhoda a obraz sociálně odpovědného podniku. Velký posun v tomto směru 

učinilo TESCO, které od minulého roku také zveřejňuje informace o tom, kolik potravin ročně 

vyhazuje. To může být důležitým signálem pro další řetězce. 

 TESCO touto novinkou dává především najevo, že se nevyhýbá zodpovědnosti za 

vlastní hospodaření, tudíž se jejich osvětové kampaně nemusí skeptičtějším zákazníkům jevit 

jako pokrytecké. Otázkou zůstává, kolik zákazníků tato informace skutečně zajímá a zdali jde 

skutečně o něco, co má potenciál ovlivnit další supermarkety.  

Krokem vpřed ze strany státu by v této oblasti mohl být například tlak na zavedení 

povinného sledování plýtvání. Ve Velké Británii se všechny hlavní retailové řetězce, v reakci 

na úspěšnou kampaň Love Food Hate Waste, shodly na standardizovaném způsobu měření 

potravinového odpadu. Tato data jednotlivých společností jsou mnohem přesnější než odhady 

na úrovni jednotlivých sektorů, a je tak možné s nimi dále pracovat např. přizpůsobením 

nabídky sortimentu v různých ročních obdobích a tím pádem i poptávky směrem k výrobcům 

produktů. 

  Pozitivně lze hodnotit vytvoření pracovní skupiny, která se dvakrát ročně schází na 

Ministerstvu zemědělství. Schůze jsou ovšem prakticky jedinou příležitostí k vyslyšení 

postojů různých aktérů, kteří se jinak setkávají pouze na konferencích, kde je jejich účast 

většinou dobrovolná.  
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Znepokojujícím zjištěním práce je, že zástupci státních institucí se kvůli své 

vytíženosti účastní mezinárodních konferencí minimálně. O to aktivnější jsou v tomto směru 

členové spolku Zachraň jídlo, kteří rovněž sledují dění na úrovni Evropské unie a OSN. 

 S ohledem na to, že Česká republika deklaruje snahu problém plýtvání potravinami 

řešit, jde o promarněnou příležitost. Pokud ministerstva nemají předpoklady pro to, aby se 

takových setkání jejich zástupci účastnili, bylo by žádoucí vytvořit systém spolupráce 

s nevládními organizacemi tak, aby přítomní čeští zástupci o nabytých informacích 

a aktualitách následně státní sektor informovali.  

 Delegace moci se také jeví jako optimální řešení v případě realizace osvětových 

kampaní pro veřejnost, které zatím probíhají buď ve školách, nebo formou jednorázových 

akcí, jejichž dlouhodobá efektivita není prokazatelná. Zahraniční zkušenost v oblasti kampaní 

a programů zaměřených na plýtvání potravinami totiž ukazuje, že se velmi osvědčila adaptace 

veřejných programů na komunální úroveň a zapojení místních samospráv a spolků.  

V České republice bohužel neexistuje plán komunikace problematiky potravinového 

odpadu mezi státní a komunální úrovní. Částečně se o to pokouší pouze Národní síť Zdravých 

měst, která se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje. Kontaktovaní místní 

koordinátoři ovšem nepotvrdili, že by ve městech byly realizovány nějaké osvětové kampaně.  

 Přestože jistou snahu o snížení množství potravinového odpadu lze v České republice 

pozorovat napříč celým potravinovým řetězcem, strategický přístup k řešení a komunikaci 

tohoto problému chybí. Komunikace mezi všemi aktéry je tak zatím omezena na nutné 

minimum. Stát ovšem ve svých publikacích a hodnoceních nutnost spolupráce v této oblasti 

opakovaně deklaruje a je možné, že rychlejší postup v řešení by mohl přinést narůstající tlak 

Evropské unie. 
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Summary 

 The aim of this bachelor thesis was to critically evaluate the functioning of social 

marketing in the Czech Republic. The theoretical part of the thesis presented a strategic 

approach to social marketing, which some authors consider as the only effective way to 

achieve social change. The second chapter shows that fighting food waste requires actions on 

the ground by all players and co-operation and collaboration along the whole food chain. 

 This paper explores the extent to which strategic social marketing is used to combat 

food waste in the Czech Republic. A surprising finding is that an effort to change is evident by 

all key actors. However, it’s degree differs significantly. This bachelor thesis reviews it on the 

basis of available sources and interviews made by the author with their representatives. 

 Progress has been noted primarily on supermarkets, many of whom have recently 

began to invest in launching their own campaigns to help customers understand the safety of 

unsightly foods. Their motivation is probably above all the emerging competitive advantage 

and the building image of a socially responsible brand. Nevertheless, a great step in this 

direction has been made by TESCO, which began publishing information about how much 

foodwaste the enterprise produces in Central Europe. This may present an important signal for 

other retailers. TESCO has made it clear that it does not avoid the responsibility for it’s own 

business and therefore it’s awareness campaigns do not prove hypocritical to skeptical 

customers. However, it may be debatable whether customers are really interested in this topic 

and whether this step has a potential to affect other supermarkets. This might be a space for 

the state sector to intervene by creating a pressure to mandatory loss tracking.  

 In the UK, all major retail chains, in response to the successful Love Food Hate 

Waste campaign, agreed on a standardized way to measure food waste. These company data 

are much more accurate than industry-specific estimates and can be further worked with. For 

example, by adapting the range of offerings at different seasons and hence demand for product 

manufacturers. 

 The recent creation of a working group, which meets twice a year at the Ministry of 

Agriculture, can be seen as a step forward. However, these two meetings are the only 

opportunity, where these different actors may hear each other’s opinions. Otherwise they meet 

only at the international conferences where their participation is mostly voluntary. 
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 Surprisingly, the representatives of state institutions are rarely taking part in 

international conferences because of their workload. Considering that the Czech Republic has 

declared the effort to solve the problem of food waste, it is a missed opportunity. 

In that manner the members of the Zachraň jídlo association are more active   and they are also 

following news and developments at the level of the European Union and the UN. If ministries 

are not capable to participate in such meetings, it would be desirable to establish a cooperative 

system with non-governmental organizations so that the state may be subsequently informed 

about the acquired knowledge. 

 Delegation and decentralization of power also appear to be an optimal solution in the 

case of public awareness campaigns. Besides the education in schools, these campaigns are 

still more or less one-off events whose long-term effectiveness was not confirmed. The foreign 

experience in campaigns and food waste management programs also show that the adaptation 

of public programs to the local level and the involvement of the local authorities and 

associations proved to be very effective. Unfortunately, there is no strategic communication 

plan for the food waste issues between the state and the municipal level in the Czech Republic. 

 Although a certain effort to reduce food waste can be observed across the food chain 

across the Czech Republic, a strategic approach to addressing and communicating this 

problem is lacking. Communication between all actors is therefore very limited. However, the 

state institutions have repeatedly declared the need to cooperate in their publications and 

evaluations. There is possibility that the increasing pressure of the European Union may result 

in faster changes.  
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Přílohy 

Příloha č.1: Rozhovor s Ing. Irenou Zelinkovou, radovou Ministerstva zemědělství (text) 

 

 

 

Pracovní skupina na MZe 

 

1. Kdy pracovní skupina vznikla a co bylo impulsem k jejímu vytvoření? 

 

Pracovní skupina vznikla v roce 2014, impulsem pro její vytvoření bylo následovat 

snahu Evropské komise snížit potravinový odpad. 

 

2. Jak často se pracovní skupina schází a co se na schůzi v souvislosti s plýtváním 

potravinami řeší? 

 

Skupina se schází 2x do roka a řeší se aktuální situace v oblasti plýtvání potravinami v 

ČR. 

 

3. Kteří aktéři (např. neziskové organizace, MŽP, potravinové banky…) jsou v 

pracovní skupině zastoupeni? 

 

Ve skupině jsou zastoupeni ministerstvo zemědělství, životního prostředí, financí, práce 

a sociálních věcí, Potravinářská komora ČR, Státní zemědělská a potravinářská 

inspekce, zástupce charit, potravinových bank, Zachraň jídlo, Český červený kříž, Svaz 

obchodu a cestovního ruchu, Byznys pro společnost.  

 

4. Co je cílem a výsledkem těchto setkání? 

 

Obvykle se řeší aktuální témata např. stanovení daně (DPH) z darovaných potravin, 

dotace pro potravinové banky a další organizace s humanitárním zaměřením, 

obchodní řetězce a jejich připravenost darovat potraviny, spolupráce mezi ministerstvy 

a neziskovými organizacemi, příprava školení v oblasti bezpečnosti potravin. 

Cílem je informovanost a provázanost všech aktérů v této oblasti. 

 

5. Je pracovní skupina efektivní? Vnímáte nějaký prostor pro zlepšení? Jaký je Váš 

osobní názor. 

 

Z obecného pohledu je skupina efektivní, dílčí problematika je pak řešena v užších 

skupinách. 
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Spolupráce aktérů, zabývajících se plýtváním potravinami v ČR. 

 

 

1. Považujete  boj proti plýtvání potravinami v ČR dostatečný a systematický? 

 

Je zde ještě prostor pro větší zapojení ze státní správy.(MŽP,MPSV) 

 

2. Jsou mezi neziskovými organizacemi, MZe, MŽP, potravinovými bankami atd. 

pravidelně sdíleny interní materiály, výzkumy a výsledky jednotlivých činností?  

 

MZe má úzkou spolupráci s Českou federací potravinových bank, jinak je sdílení 

informací částečné. 

 

3. Sleduje MZe jednotlivé aktivity, jejichž není přímým spolupořadatelem?  

 

MZe většinou zaštiťuje akce spojené s touto problematikou a akcí se též účastní. 

 

4. Probíhají někdy setkání/ konference, kde jsou zastoupeni všichni aktéři, zabývající 

se tímto tématem? Mají zástupci českých aktérů prostor postupovat v řešení 

problému v ČR na mezinárodních konferencích? 

 

Zástupce ČR se pravidelně účastní jednak zasedání pracovní skupiny pro potravinový 

odpad v Bruselu zřízené Evropskou komisí a též EU Platformy pro potravinové ztráty a 

potravinový odpad. Ostatní organizace mají možnost se účastnit konferencí s touto 

problematikou, kde jsou zastoupeni i ostatní aktéři. 

 

5. Je znatelná nerovnováha zdrojů (lidských resp. odborných, finančních, 

mocenských) mezi jednotlivými aktéry?  

 

Tato problematika není ještě plně rozpracována a bude se teprve řešit.  

 

Nejsou zde zatím žádné legislativní závazky. Co se týče finančních zdrojů pro dotace 

potravinových bank, řeší se nyní s MPSV. 

 

6. Jsou na MZe zaměstnáni odborníci, kteří se zabývají výhradně  tímto tématem? 

 

Jde o dílčí problematiku, která je zahrnuta v agendě odboru potravinářského MZe, 

odborníci mají v agendě i další problematiky. 
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7. Primárním cílem iniciativy Zachraň jídlo je docílit společenské změny, a to 

převážně z etických důvodů. Myslíte si, že primárním důvodem, proč se MZe 

problematikou zabývá jsou zájmy ekonomické nebo jiné? 

 

MZe se zabývá touto problematikou v návaznosti na závazek Evropské komise ke 

snížení potravinového odpadu v EU do konce roku 2030 na polovinu, jde zde o 

celospolečenskou problematiku, jak o etické důvody, tak i o ušetření ekonomických a 

přírodních zdrojů.  

 

8. Existují nějaké konflikty mezi MZe a ostatními aktéry zabývající se bojem proti 

plýtvání potravinami?  

 

Nevím o žádných. 

 

 

9. Ovlivňují pozici MZe nějak vnější vztahy ostatních aktérů, kteří se problematice 

věnují? 

 

Myslím, že pozice MZe není nikterak ovlivňována. 

 

 

10. Myslíte si, že výzkumy veřejného mínění jsou realizované dostatečně často? 

 

Ne příliš často.Myslím, že by se povědomí o této problematice mělo více budovat.  

 

 

11. Máte nějaké další komentáře nebo podněty související s tímto tématem?  

 Vnímáte nějaký prostor pro zlepšení řešení tohoto společenského problému v ČR?  

 

Bylo by vhodné zapojení MPSV do dotační politiky darování potravin, získání grantů 

pro kvalifikované měření potravinového odpadu, edukace  na školách a podobně. 
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Příloha č.2: Rozhovor s Ing. Bc.Janem Maršákem, PhD., vedoucím oddělení koncepcí a 

technologií a zástupcem ředitele odboru odpadů Ministerstva životního prostředí 

 

Metodika pro začlenění tématu předcházení vzniku potravinových odpadů do výuky pro 

jednotlivé stupně škol.  

 

1. Byly důvodem pro vznik metodiky aktivity a programy probíhající na úrovni EU? 

 

Důvodem byl Program předcházení vzniku odpadu schválený v roce 2014 a nutnost téma 

včlenit do školní výuky.  

 

2. Podílí se na realizaci tohoto programu iniciativa Zachraň jídlo nebo jiná nezisková 

organizace?  

 

Nejedná se o program, ale o metodiku. 

Zachraň jídlo se nepodílí. Podíleli se na vzniku PPVO.  

 

 

3. Jakým způsobem je program realizován?  

 

Metodika je volně k dispozici na webových stránkách MŽP pro všechny školy a ví o ni 

Ministerstvo školství.  

 

4. Jakým způsobem je/bude hodnocena efektivita tohoto programu (kromě výzkumů 

veřejného mínění)? Plánujete např. dlouhodobý výzkum, který by zhodnotil, zdali se žáci o 

téma zajímají i uplynutí delší doby od jejich seznámení s tématem? 

 

 Viz otázka č. 2.   

 Výzkum není v případě Metodiky nutný a dlouhodobé výzkumy neplánujeme. 

 

 

5. Existuje, podle Vašeho osobního názoru, prostor pro zlepšení tohoto programu? Jaký je 

Váš osobní názor.   

 

Viz otázka č. 2.  
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Spolupráce aktérů, zabývajících se plýtváním potravinami v ČR. 

 

 

1. Je boj proti plýtvání potravinami v ČR dostatečný a systematický? 

 

V současnosti se téma výrazně rozvíjí. Určitě je další prostor ke zlepšování.  

 

2. Jsou mezi neziskovými organizacemi, MŽP, MZe, potravinovými bankami atd. pravidelně 

sdíleny interní materiály, výzkumy a výsledky jednotlivých činností?  

 

Pravidelně sdíleny informace a dokumenty z činnosti jednotlivých institucí na internetu. 

Nejsem schopen posoudit míru sdílení ze strany nevládních organizací.  

 

 

3. Sleduje MŽP jednotlivé aktivity, jejichž není přímým spolupořadatelem?  

 

V rámci možností.  

 

 

4. Probíhají někdy setkání/ konference, kde jsou zastoupeni všichni aktéři, zabývající se 

tímto tématem? Mají zástupci českých aktérů prostor postupovat v řešení problému v ČR 

na mezinárodních konferencích? Kterých akcí se účastní zástupci MŽP? 

 

Ano. 

Účastníme se především oficiálních akcí EU.  

 

5. Je znatelná nerovnováha zdrojů mezi jednotlivými aktéry (lidských resp. odborných , 

finančních, mocenských)?  

 

Ne.  

 

 

6. Jsou na MŽP zaměstnáni odborníci, kteří se zabývají výhradně tímto tématem? 

 

V rámci své agendy se tématem zabývá na MŽP více expertů.  

 

7. Primárním cílem iniciativy Zachraň jídlo je docílit společenské změny, a to převážně z 

etických důvodů. Myslíte si, že primárním důvodem, proč se MŽP problematikou zabývá 

jsou zájmy ekonomické nebo jiné?   

 

Zájmy ochrany životního prostředí a neplýtvání zdroji.  
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8. Ovlivňují pozici MŽP nějak vnější vztahy a aktivity ostatních aktérů? Existují nějaké 

konflikty mezi MŽP a ostatními aktéry, kteří se zabývají plýtváním potravinami? Prosím 

specifikujte.  

 

Otázka mi není zřejmá, ale spíše ne. 

 

9. Myslíte si, že výzkumy veřejného mínění jsou realizované dostatečně často?  

 

Ano.  

 

10. Máte nějaké další komentáře nebo podněty související s tímto tématem?  

 Vnímáte nějaký prostor pro zlepšení řešení tohoto společenského problému v ČR?  
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Příloha č.3: Rozhovor s Mgr. Adamem Podholou, zakladatelem iniciativy Zachraň jídlo 

 

1. Považujete boj proti plýtvání potravinami v ČR dostatečný a systematický? 

 

Situace není ideální, ale zlepšuje se. Pokud se podívám na stav poznání (a zapojení dalších 

aktérů) na dobu, kdy jsme jako spolek začali fungovat (2013), situace se výrazně zlepšila. 

Dnes zde působí desítky aktérů (napříč celým potravinovým řetězcem), kteří se aktivně v této 

otázce angažují. Také o tom svědčí zvýšený zájem médií (je možné srovnat množství článků z 

media monitoringu z posledních let).  

 

Myslím si, že jdeme správným směrem a dostáváme se k větší systematičnosti. Tu aktuálně 

brzdí nedostatek dat, kdy neznáme, jaké je množství vyhozených potravin v jednotlivých 

článcích potravinového řetězce. Víme, že MZE tento problém aktuálně řeší a doufáme, že 

budeme mít brzy přehled, jaká data jsou k dispozici a kde je potřeba začít data sbírat.  

 

Aktuálně je největším tahounem byznys. TESCO např. na podzim v roce 2017 zveřejnilo data, 

kolik TESCO ve střední Evropě vyhodí potravin. To je důležitý signál pro další řetězce, ale 

také pro státní správu. IKEA např. zveřejnila informaci, že do roku 2020 sníží množství 

vyhozených potravin v jejich restauracích na polovinu a provedla šetření v rámci své 

provozovny. Vidíme zájem dalších větších společností jako je Sodexo, KFC, etc. 

 

Za mě bych zde rád viděl větší zapojení sociálních inovátorů (sociálního byznysu). Z mé 

zkušenosti ze zahraničí jsem viděl řadu skvělých projektů, kterých se chopili mladí lidé z 

univerzit. Je to příležitost, jak vytvářet nová pracovní místa, přinášet inovace a řešit 

celospolečenské problémy. V tomto by bylo zajímavé do problematiky zapojit ekonomické 

fakulty místních univerzit, akcelerátory a byznys.  

 

Do této problematiky se ale také zapojují místní akademická pracoviště. Zachraň jídlo např. 

od roku 2014 spolupracuje se Sociologickým ústavem Akademie věd. Podílíme se na tvorbě 

průzkumu veřejného mínění, organizujeme kulaté stoly s odborníky a fokus groups. Víme, že se 

do výzkumu zapojuje také Mendelova univerzita v Brně nebo ČZU v Praze (dílčími projekty 

jako je Zembag). 

 

 

2. Sdílí Zachraň jídlo informace (např. relevantní interní materiály a hodnocení efektivity 

kampaní, novinky v této problematice atd.) s dalšími aktéry, kteří se snaží bojovat proti 

plýtvání jídlem (MŽP, MZe, další neziskové organizace nebo iniciativy) 

 

Pokud nám to umožní situace (např. pokud nejsme v projektu vázáni povinností mlčenlivosti) 

rádi sdílíme (i interní) informace s partnery. Naposledy se na nás např. obrátilo místní 

zastoupení OSN, které připravovalo kampaň zacílenou na mladé lidi. S jejich ředitelem jsme 

nasdíleli hodonocení efektivity naší podzimní kampaně „Vyliž to“, kde jsme hodnotili naše 

zkušenosti z kampaně. Myslím, že jim to také pomohlo rozhodnout se, jak kampaň zacílit, co 

fungovalo a co nikoliv.  



 

 

 

 

 

 

76 
 

Obecně je sdílení informací důležitým aspektem pro řešení této problematiky. Viděl jsem např. 

jak během kulatých stolů, které jsme organizovali v rámci kampaně Jsem připraven, si 

zástupci supermarketu a zemědělců stihli vyměnit důležité poznatky, které ovlivnili jejich další 

jednání (neměli o tušení o řadě informací, jak to probíhá v praxi). To je přesně ukázka toho, že 

pokud vytvoříme bezpečné prostředí, kde je sdílení informací možné, budeme z toho všichni 

profitovat. 

 

Na osobní rovině sdílím zajímavé studie s vybranými aktéry, nevím, do jaké míry mají přístup 

k posledním poznatkům a aktivně sledují důležité zdroje (WRAP, FAO, EC). 

 

 

3. Je Zachraň jídlo zastoupeno na setkáních a konferencích, kde jsou zastoupeni další aktéři, 

zabývající se tímto tématem? Uveďte příklady. 

 

Zúčastníme se pravidelně konferenci v ČR i v zahraničí.  

 

V ČR se konají pravidelně kulaté stoly organizované MZE, jechž jsme byli součástí. Také jsme 

se zúčastnili řady konferencí od Byznysu pro společnost, MŽP (Předcházení vzniku odpadu), 

kulatých stolů od TESCO. Byli jsme zvaní na kulaté stoly na Mendelově univerzitě v Brně 

(kvůli nemoci jsme se nezúčastnili), či kulatých stolů od firmy ECR či orgnizací Glopolis.  

 

V zahraničí jsme se naposledy zúčastnili konference v Berlíně (2017), organizovanou 

projektem Refresh; konferencí od Evropské komise v Miláně (2016), nizozemské vlády No food 

to waste v Haagu (2015), EU FUSIONs v Bruselu (2014). Tento rok se naše členka chystá do 

Singapuru (Unleash). 

 

Spolupracujeme také s partnery v zahraničí. Jsme např. v úzkém kontaktu s britskou 

organizací Feedback Global. Pravidelně s ní komunikujeme, sdílíme naše výzkumy/poznání 

(např. naposledy ocitovali naši závěrečnou zprávu k projektu „Jsem připraven“) 

 

4. Jaká je zkušenost Zachraň jídlo v porovnání se zaměstnanci jiných institucí? Je znatelná 

nerovnováha zdrojů (lidských resp. odborných, finančních, mocenských)? Je citelná např. 

větší odbornost členů Prosím rozveďte. 

 

Z naší zkušenosti z jednání s různými aktéry (např. obchodní řetězce, firmy) je patrné, že jejich 

poznání problematiky je spíše na nižší úrovni. Mají většinou základní informace k 

problematice (obecné statistiky jako např. že jedna třetina všech vyrobených potravin na světě 

se vyhodí), ale často neznají širší kontext (např. jaká je jejich role ve fungování v rámci 

potravinového řetězce, jaké jsou dopady na životní prostředí) či poslední informace z 

výzkumných zpráv (inovace, cost-benefit analýzy). V tom vidíme komparativní výhodu pro 

Zachraň jídlo, kdy můžeme pozitivně ovlivnit trajektorii diskuze.  

 

V rámci dynamiky vztahů mezi jednotlivými aktéry je patrné, že supermarkety mají dominantní 

postavení – je to zřejmé z pozice zemědělců, výrobců i státní správy. Disponují také většími 

prostředky pro realizaci aktivit spjatých s touto problematikou.  
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5. Primárním cílem iniciativy Zachraň jídlo je docílit společenské změny, a to hlavně, ovšem 

z etických důvodů. Myslíte si, že primárním důvodem, proč se touto problematikou 

zabývají ministerstva jsou zájmy ekonomické? 

 

Nemyslím si, že naším primárním důvodem pro společenskou změnu, je etika, byť k tomu 

významně patří. Spíše se snažíme poukazovat na všechny negativní aspekty plýtvání 

potravinami – ať to jsou sociální, ekonomické či negativní dopady na životní prostředí.  

 

Nemám pocit, že na problematiku plýtvání potravin ministerstva hledí primárně 

„ekonomickou“ optikou. Myslím si, že nám zde stále chybí ještě řada dat, která by pomohla 

vyčíslit hodnotu vyhozených potravin (a celkových ztrát). Ministerstva to především z pozice 

„nařízení“, že je potřeba se tomu věnovat (díky politice z Bruselu). Nevnímám to, že by 

ministerstvo samo iniciovalo změnu a aktivně ji prosazovalo. Možná v případě podpory 

potravinových bank, kde MZE alokovalo finanční prostředky pro jejich vybavení (za ministra 

Jurečky).  

 

6. Myslíte si, že by v případě vytvoření jednotného společného postupu proti plýtvání jídlem 

v ČR mohly být případné rozdílné zájmy v konfliktu?  

 

Dokážu si představit, že pro řadu partnerů (primárně výrobci, zemědělci) by mohla být 

spolupráce problematická (především vůči supermarketům). Pokud by v rámci takové 

iniciativy (společný postup) mělo docházet také ke sdílení informací (interních) nebo popisu 

hlavních příčin plýtvání (např. role specifických standardů na ovoce a zeleniny; roli vyšších 

marží na lokální produkty). 
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7. Myslíte si, že výzkumy veřejného mínění jsou realizované dostatečně často? Existují např. 

data, které byste rádi zjistili, ale z žádného výzkumu nevyplývají?  

 

V současné chvíli probíhají jednou ročně (alespoň ty v rámci Centra výzkumu veřejného 

mínění Akademie věd ČR) a jsou dostatečné. Je možné, že se touto problematikou zaobírají i 

další společnosti pro výzkum veřejného mínění (Stenmark, PPFcatum), ale nejsme teď 

seznámeni s informací o jejich pravidelnosti. Vím, že si je výzkum u těchto společností 

nechávala zpracovávat např. organizace Byznys pro společnost či IKEA. To bylo ale vždy pro 

účely kampaně, nic kontinuálního, kde by se dal sledovat vývoj v čase (to pouze v rámci 

CVVM). 

Ohledně dat bychom spíše potřebovali primární data z jednotlivých domácností, pokud se 

budeme bavit o roli spotřebitelů. Ukazuje se, že průzkumy veřejného mínění, kde jsou lidé 

dotazování ohledně jejich roli v této problematice, jednotlivci mají tendenci zlepšovat danou 

situaci a neodpovídá to realitě.  

 

8. Máte nějaké další komentáře nebo podněty související s tímto tématem?  

 Vnímáte nějaký prostor pro zlepšení řešení tohoto společenského problému v ČR 

(zejména s ohledem na změnu systematického fungování osvěty) ? 

 

Určitě bychom uvítali větší roli státu, tak aby byl proaktivní, investoval do řešení finanční 

prostředky, zmapoval aktuální situaci (data) a pomohl vybudovat platformu důležitých aktérů 

potravinového řetězce. Taky na úrovni měst je řada win-win situací, na kterých se dá ukázat 

jednoduchá řešení a přínosy. 
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Doplňující otázky, e-mailová korespondence, 7.5. 2018: 

 

1. Zachraň jídlo je členem resp. partnerem různých mezinárodních iniciativ. Myslím tím 

především Fusions případně Refresh a Save Food, má to nějaké praktické dopady? 

Probíhá nějaká, alespoň rámcová komunikace?  

 

Od Save Food dostávám pravidelně newslettery (alespoň jednou měsíčně), ze kterých čerpám 

informace o aktuálním dění. Fusions už není aktivní projekt, nahradil ho projekt Refresh. Tam 

mi také chodí newslettery s poznatky z výzkumu a pozvánky na konference. 

Save.Food slouží především jako celosvětová databáze subjektů, kteří se angažují v této 

problematice. Je tedy spíše na nás, pokud budeme chtít s někým navázat kontakt nebo ji 

budeme využívat spíše pasivně. 

 

2. Nabízíte různé balíčky pro firmy, je to úspěšné? Vyhledávají vás samy firmy nebo vy 

je?  

 

Balíčky pro firmy začínáme teprve nabízet. Vyvinuli jsme ji minulý rok (červen 2017) s 

reklamníagenturou McCANN. Zatím jsme neměli člověka (úvazek), který by mohl balíčky 

aktivně prodávat. Minulý rok jsme tak realizovali pouze dvě spolupráce (T-Mobile, Zoot) a 

dvě dílčí spolupráce (KPMG, Logio). Je to pro nás prostředek, jak získat finanční prostředky 

vlastní cestou (nikoliv granty). Za poslední tři roky se na nás ale stále častěji obrací firmy, 

které mají zájem o uspořádání workshopu, promítání či teambuildingové aktivity. Proto jsme 

přišli s tímto balíčkem, který dal našim službám (aktivitám) jasnější podobu. 

Aktuálně hledám pro tento projekt zodpovědnou osobu, která bude balíček firmám aktivně 

nabízet. Rádi bychom během následujícího roku uspořádali alespoň pět dalších spoluprací. 

Součástí realizace je také vyhodnocení, jestli naše aktivity přispěli ke změně postoje 

zaměstnance v této problematice. Z dotazníků pro firmu Zoot nám vyšlo, že naše aktivity 

(interníkampaň, promítání s diskuzí) měli pozitivní dopad na změnu jejich postoje. 

 

3. Zástupkyně Ministerstva zemědělství uvedla, že pracovní skupinu (zastoupení všech 

aktérů na schůzi 2x ročně) považuje za efektivní a sdělila, že se dílčí problémy také 

řeší v užších skupinách. Máte o existenci nějakých takových menších skupin  

informace? 

 

Vím, že byla na Ministerstvu pracovní skupina k chystané novele zákona o potravinách a 

tabákových výrobcích. Té jsme se nezúčastnili, ale věděli jsme o ní. Pokud jsou mimo to další 

skupiny, nevíme o nich. 
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4. Provádíte nějaké měření povědomí o značce  Zachraň jídlo? Je třeba v Praze větší? Z 

dostupných výzkumů vyplývá, že lidé si s bojem proti plýtvání jídlem nejčastěji pojí 

Národní potravinovou sbírku, což mě zaskočilo. 

 

Měření o povědomí o značce Zachraň jídlo jsme zatím nerealizovali. Z analýz sociálních sítí 

(a  webu) ale víme, že většina našich podporovatelů je z Prahy (a pak větších měst). 

U těchto výzkumů (povědomí o Národní potravinové sbírce) je důležité si zjistit, kdo byl 

zadavatelem, jak byly pokladeny otázky a k jakému účely výzkum vyplývá. Pokud to bylo 

spojeno s Byznysem pro společnost (či společností Tesco) je také pravděpodobnější, že i díky 

větším finančním prostředkům budou mít lidé o sbírce větší povědomí. 

 

5. Jak reálná je podle Vás představa, že by mohli všichni zapojení více spolupracovat?  

Co by mohlo být překážkou? Jde o časovou vytíženost, nedostatek financí nebo čistě o 

to, že pro to nevznikl žádný zásadnější impuls? Ze které strany by měl případně vzejít? 

 

Ze zahraničních zkušeností víme, že spolupráce mezi subjekty v rámci potravinového řetězce je 

možná (a žádaná). Např. ve Velké Británii vytvořili Courtlandský závazek pod vedením 

polostátní organizace WRAP. V Nizozemsku v rámci státem vedené kampaně (pod taktovkou 

MZE) také vytvořili podobnou platformu. Na trošku jiné úrovni funguje mezinárodní platforma 

Champions 12.3, která také sdružuje zástupce byznysu, neziskových organizací, výzkumných 

center, nadací. Tu vede CEO TESCO Dave Lewis. V ČR chybí leader, který by mohl vést 

potenciální platformu (ideálně zástupce státní správy, byznysu), dostupné finance (pro 

pravidelný monitoring, schůzky, vedení projektu) a prioritizace tématu na úrovni státní správy. 

V tuto chvíli zde vidím větší potenciál pro byznys rozhýbat místní vody. 


